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গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী . 

্ীরামচন্তরে লঙ্কা বিজয়ের সময় সাগ্র-বন্ধন কার্য্যে যন মুহারথী রথী 

1ভূতি বড় বড় বরীরগণ ব্যাপৃত, খন অতি ক্ষুদ্র কাঠ বিড়াল অকিধরংকর হইলেও 

যমন তাহার সাধ্যান্তরূপ চেষ্টায় সে কাধ্যের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছিল, অদ্য- 

1র এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর ত্ুমহান কার্যে যখন দেশের ও সমাজের 
অ্মী মহাজকনরাঁ বদ্ধপরিকর, হইয়া ' গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্পরদায়ের মঙ্গল 

কামনায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ তই, , দীনাতিদীন, নগণ্য ১৫ ও অকিঞ্চিংকর 

? হলেও তাহার সাধ্যান্তক্সপ চেষ্টা ব্যাকুলত! ও ভরসা লই ভক্তমওপীর 

নমীপে উপস্থিত। সাঁগরবন্ধংনর সময় বিপুলায়তন গগন-ভেদী গিরিশৃষ্ট 

কল যখন মহ| মহাবীরের দ্বাঝা বাহিত হইতেছিল, ক্ষুদ্র কাঠ বিড়াল 

তাহার অতি ক্ষুদ্রদেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বহন করিয়াও শ্রীরামচন্দ্রের 

,ক্কপা লাভ করিয়াছিল, এদীনভ্রীন ও আভ, সেই ভরসাঁয় বুক বাঁধিয়। তক্ত- 

মণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। 

গৌড়ীয় বৈষণব-সশ্মিলনীর ২য় বাধিক কার্য নির্ধারণ সমিতির আলোচ্য 
বিষয়ের ৮ম বিষয়টি এই: _-«বৈষণব তীর্ঘরক্ম। ও রুগ্ন প্রভৃতি নিরাশ্রয় বৈষ্ণব- 

গণের জ্ত শ্রী নীপা তীর্থ স্থানে সেবাশ্রম স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা 
হউক |% 

সন ১৩১৮ সালের ৯ই ফাল্তুন তারিখে প্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব 
মহোদয়ের শিষ্যগণের দ্বার শ্রীধাম নবদীপে' "রাধারমণ সেবাশ্রম” স্থাপিত 
টঁয়াছে॥ প্রায় হুই বৎসর কাল গীড়িত, সাধুং সন্যাসী, বৈষ্ণব, উক্ত ও 
রি র চিকিৎস| ও সেবা শুশ্রাযা । আর্, স্থবির ও অক্গমদিগদূক পাশ্রমে 



ঙ | বীরভুমি [ ৪র্থৎ৫ 

রাখিয়া সেব।; নিরাশ্রয় মৃতের যথাবিধি সৎকার) অনাথ বালক বালিব, 
দ্রিগকে আশ্রমে রাখিয়া বর্ণাশ্রমোপযোগী শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য সাধ্যানঈ, 

রূপ করা হইতেছে । 
এ'দীন দাস “রাধারমণ গেবাশ্রম”এর কার্ষো প্রায় দুই বৎসর কাল ব্যাপৃত- 

থাকিয়া বর্তমান গৌড়ীয় বৈষণব-সম্প্রণায় যে এক সংশয়াপন স্থামে 
আসিয়৷ পড়িয়াছে ইহা অঙ্গভব করিয়', যে'ভাবনা, যে নিক্ষলতার আশঙ্কা 

হৃদয়ে জন্মিয়াছে, সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দিবার € 
আকুলতা। প্রাণে উদয় হইয়াছে তাহারি তাড়নায় আজ আপনাদের সম্মু 

অকপটে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে উপস্থিত। ,আমাদের আশঙ্কা যয 

মিথ্যা হয় তাহাও সাধারণের নিকট হইতে বুঝিবার সম্পূর্ণ আশা! আতে 
বুঝিবার ও হৃদয় বদনা! বুঝাইবার আশা৷ আছে বলিয়াই অ'জ এই আলোচন 
প্রবৃত | 

শ্রীমন্ মহাপ্রতুর 'জগন্মঙ্গল প্রেমের ধর্মই" গৌড়ীয় ৮ '-সম্প্রদায়ের 
অবলম্বনীয় ধর্ম। ধাহার আবির্ভাবে ও*যে ধর্মের প্রভাবে বঙ্গদেশ. এমন 

একটা গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল, 'ষাহা অলোক-সাঙান্ত, যাহা বিশেষরূপে বাংলা- 
দেশের-যাহা € দেশ হইতে উচ্ছসিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তারিত 
হইয়াছিণ | যে প্রেমের ধর্ম এক স্মহান লভাবের উচ্ছাসে সমাজের তৎকালীন 
সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া, তাহাকে প্লাবিত করিয়া, সাময়িক অবস্থার 
বন্ধন হইতে এক সুমহান আনন্দের মধ্যে সকলকে নিস্কৃতিদান করিয়াছিল। 
সমাজ-শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন 

করিতেছিল তখনই সে প্রেমের কথা 'বলিয়!, “মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে; 

ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন”, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, প্রেমের সাধনায় 

সে ভগবানকে তাহার রাজনিংহাসন হইতে আপনার খেল! ঘরে আমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়াছিল-_এমন কি প্রেমের ম্পর্দায় সে ,ভগবানের শবরব্যকে 
পর্যযস্ত উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে তৎকালীন সমাজে যাহারা তৃণাদপি 

নীচ তাহারাও গৌরব লাভ করিয়াছিল, যাহার ৫ সন্ধে ভিক্ষা্ণ ঝুলি সেও 

সন্মান লাভ করিয়াছিল, যে স্বেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইয়াছিল। তৎকালীন 
বাংলার হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া সকল অবস্থায় 

দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়। নিখিল আগৎসভার মধ্যে স্থান লাভ 
করিয়াছিল ।/ €্রমের অধিকারে; সৌনর্ষ্যের অধিকারে, তগবানের অধিকারে 
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চলের সকল বাধা ভাঙ্গিয়! দিয়াছিল। কিন্ত আজ ৪২৭ বৎসরের মধ্যেই: 
[ ভাবোচ্ছাস সে দ্ছদয়ের উন্মেষ, সে মহান্গুভবত! গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্শা বা 

শ্্রদায় হইতে অুস্তহি হইল কেন? ইহাই আজ আমাদের ভাবিবার 
কথা। 

* প্রেমের সাধনায় বিকার ' মাশঙ্ক! আছে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

সম্প্রদায়ের তাহাই ঘটিয়াছে। প্রেমের একটি দিক আছে যেটি প্রধানতঃ 

সর দ্িক। তাহার প্রলোভনে জড়িত হইয়া রসসস্তোগকেই সাধনার 
রম সিদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া আঙ্গ আমর! কর্শের কৃঠোরতা, জ্ঞানের 

শুদ্ধতাকে তুলিয়াছি। হর্ন বন্ধন, জ্ঞান শুফত্ত্ব মাত্র, তাহা প্রেম ভক্তির 

"রায় এই সকল কথা কেবল কথামান্র নয়, এইরূপ ্গীবনই আজ কাল 

“ ঈড়ীয়, বৈষ্ণব সম্ভীদায়ের অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। গ্রেক্ছমর সাধনায় - 
কে বিস্থৃত হইয়! জ্ঞানকে অমান্ত করিয়া, কেবল 'রসসস্তোগকৈই সাধনার 

চরম সিদ্ধি বলিয়! জানিয়া ও তদছুরূপ কার্ধ্য করিয়া আমাদের হইগ্া়ছ এই 

যে গাছকে কাটিয়া ফেলিয়া কেবল ফুলটি লইবার প্রত্যাশা! । গাছকে 
তাচ্ছিল্য করিয়া ফুল লইনারণ চেষ্টা করিলে কিছু ক্ষণের জন্য ফুলকে পাওয়া 
যায় বটে কিন্তু নিত্য নব নব ফুল ফুটিবার আর আশা] থাফে না। কেবল 
মাত্র ফুলটার প্রতি একান্ত লক্ষ্য করিলে তাহার প্রতি 'অবিচার ও অত্যাচার, 

করা হয়। যে প্রেমে মঙ্গল্য কর্মের ব্যাকুলতা নাই, জ্ঞানের বিশুদ্কৃত! নাই, 
সেই প্রেম সংসারজালজড়িত মুর প্রেম, পশুদের, সংস্কারগত অন্ধ প্রেম। 
সত্য প্রেমের দৃষ্টি জাবৃত, চিত উন্মুক্ত ত্বাহাতে সংযম, স্থবিবেচনা ও সৌন্দর্যের 

 চিরস্থিতি। প্রেমের 'সাধনায় কেবল মাত্র "রসের দিকটায় ঝুঁকিয়া পড়ায় 

সপ : আমরা কেবল ধ্যানের মধ্যে পরিসমাপ্ডির দিক দিয়াই রস-স্বক্পপকে দেখিতে 
পাই,। বিশ্বব্যাপারের নিত্য পরিণতির দিক দিয়. দেখিতে পাই না । ধর্মকে 
আমরা আংশিক, করিম্বা খণ্ডিত করিয়া, সুদূর করিয়া, সম্প্র্ধায়গত, মন্ত্রগত, 
বিশেষ অনুষ্ঠানগত করিয়া, দেখি? তাহাকে পুজার বিষয় বলিয়৷ জানি, 
ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া 'মনে করি না। অথচ সংসারে যাহা! একমাত্র 
সমস্ত বৈষমোর মধ্যে এক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, 
সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যাহা একমাত্র মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বহে -বায়। 
তাহা ম্ষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়! , অপর '*্অংশের সহিত অহরহ 
কলহ | না-_সমন্ত মুষ্য তাহার অস্তরভূত--তাহাই যথার্থভাহে। মনুষ্যত্বের 
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ছোট বড় অন্তর বাহির সর্বাংশের পূর্ণ সামগ্রস্ত ৷ সেই স্ুুমহৎ্ সামগ্রস্ত হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যও সত্য হইতে ম্ঘলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভরষ্ট হইয়া 

পড়ে। সংসারে যেমন এক একটা প্রবৃত্তি চরিতার্থ 'করিবার উপযোগী এক 
একটীণভোগ্য বিষয় আছে, ধর্মকে অমৈরা সেইরূপ ভক্তি প্রবৃত্তির বিলাস 

পরিতৃপ্ির উপযোগী ক্ষণকালীন ভোগায়োজন 'রলিয়।৷ জানি। সেই সমগটা 
বক্তা, সঙ্গীত, মস্তোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা একটা ভাবাবেগ উৎপাঁদন করিয়া. 

ধর্ম সাধন করিলাম বলিয়া একটা আরাম অনুভব 'করি, এবং পরক্ষণে 

ংসারে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ণিক সংযম, সেই ভ্ভিবৃত্তির ক্ষণিক উদ্দহে 

আশপাশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সর্ধ প্রকার 'শখিল্যের মধ্যে আ.. 

সমর্পণ করিয়৷ থাকি । এই জন্যই আমাদের সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিং 
' উন্মত্ততায় দুর প্রায়ই দেখিতে পায়! যায়। প্রেম বখন্ন সত্য হইতে-_জ্ঞান 

হইতে ত্রষ্ট হইয়া, কর্ণ হইতে স্মলিত হইয়া প্রমতত বেড়ায়, তখন তাহার 

সংঘম ও-ধৈর্ধ্য নষ্ট হয়, তাহার কল্পন'-বৃত্তি উচ্ছ জ্ঘল হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকে 

নিজের হাতে কষ্ট করে? নিজেকে ্রীহীন বিকৃত করিয়া তুলে। তখন 
আমাদের বিশ্বীন কোন নিয়মকে মানে না £ আমাদের কল্পনায় কিছুই 

বাঁধা থাকে না” আমদের আচারকে কোন প্রকার যুক্তির কাছে কিছু মাত্র 

জবাবদিহি করিতে হয় না। আমাদেরণজ্ঞান শিশ্বপদার্থ হইতে ভগবানকে 

অবচ্ছিন্ন করিয়! দেখিবার ব্যর্থ প্রয়াম করিতে করিতে শু প্রস্তর হইয়া যায়, 

আমাদের হৃদয় কেবল মাত্র, আপনার হৃদয়ার্বেগের মধ্যেই শ্রীভগবানকে অব- 
রুদ্ধ করিয়া! ভোগ করিবার চেষ্টায় রসোন্নত্ততায় মুচ্ছিতি হইয়া পড়িয়া থাকে। 
শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের “ঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চায় 

না; স্থান্থ হইয়া বসিয়া আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে চায়, আমাদের 
হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবতপ্রেমকে আকার দান করিতে চায় না, 
কেবল অশ্রজলে আপনার অঙনের ধুলায় বিনুষ্ঠিত হইতে চ'য। ইহাতে ষে 
আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও হূর্ববলতা ঘটে তাহা পরিমাণ করিবার 
উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি না। আমরা তখন আমাদের অন্তর 

বাহিরের সামগ্রস্ত হীন বিবেক দিয়া! ধর্ম কর্ম, ইতিহাস পুরাণ, সমাজ সভ্যতা 
সমস্তকে পরিমাপ করিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া! বসিয়া থাকি, সত্য নির্ণয় করিবার 
কোন আবগ্তক দেখি না'' কিন্তু ইহা আমাদের বোবা উচিত যে আধ্যাত্মিকতা 
অত্তর বাহিঠোর যোগে অপ্রমত্র। সত্যের' একটিকে নিয়ম, অন্দিকে আঁনন্দ। 
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তাহার একদিকে ধ্বনিত হইতেছে “ভয়াদশ্টাগ্রিম্তপতি”, আর একদিকে 

ধ্বনিত হইতেন্ছে “আনন্দাদ্ধ্েব খন্বিমানি ভূতানি জায়স্তে*। এক- 

দিকে ৰন্ধনকে এনা 'মানিলে অন্তদ্দিকে মুক্তিকে পাইবার উপায় নাই। 

শ্রীভগবান একদিকে নিজের সত্যের দ্বারা “বদ্ধ আর একদিক্ষে আপ- 

“নার আনন্দের দ্বার৷ মুত্ত |» 'আমরাও সত্যের বন্ধন কম্্রকে ষখন সম্পূর্ণ স্বীকার 

করি, তখনি মুক্তির আনন্দকে রা লাভ করি। কর্মনকে ত্যাগ করিয়! নয়, 
আমাদের প্রতিদিনের কর্্কেই চিরদিনের স্থুরে ক্রমশঃ বাঁধিয়া তুলিবার সাধ- 
নাই সত্যের সাধনা ধর্মের সাধনা প্রেমের সাধনা | এই সাধনার মন্ত্র 

“্যদ্যৎকন্ম প্রকুবববাত*ৎ তদ্ত্রক্ষণি সমর্পয়েং-যে যে কর করিবে 
সমস্তই হ্ষকে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ সমস্ত কর্ণের দ্বারা মানবাত্বা আপনাকে 

বঙ্গ নিবেদন করিবে ইহাই আত্মার মুক্র। তখন কি আনন্দ কখন সকল কর্ই 

শ্রীভগবানে সর্পিত । কন্ম যখন আমাদের প্রবৃত্তির'কাছে ফিরিয়া ফিরিয়! না 

আসে, কর্মে যখন আমাদের আস্মনিবেদন প্রতিদিন একান্ত হইয়া উঠে__সেই 

পূর্ণতা, সেই মুভি, সেই ব্বর্গ,- তখন সং ২সারইত আঁনন্দ-নিকেতন। 

কর্ষের মধ্যে মানুষের এই থে মাস্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে 
নিরস্তর আত্ম-নিবেদন, গৃহ কোণে বসিয়া কে ইহাকে *অবঙ্ঞ্ক করিতে পারে? 
সমগ্ত মানব সন্তান জ্ঞাত বা অজ্ঞাক্ততাবে ষে প্রেমের শ্ুঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এ 
বিশ্বসংসারে রৌদ্র, বৃষ্টি; ঝড়, ঝঞ্া ; সখ ছঃখের মধ্য দিয়া কালে কালে মানব- 
মাহাম্স্যের যে অভ্রভেদ্ী মর্নির রচন। করিতেছে যাহারা সে মহৎ স্ষটি 

ব্যাপ্যার হইতে হু পলাইয়৷ নিভৃতে বসিয়া আপনার মনে কোন একটা 

ভাবরস সম্ভোগই “মানুষের প্সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই পাধনাই 

ধর্মের চরম সাধনা, প্রে.মর সাধনা, বলিয়া মনে করেন, এই বিকাশমান 

মানবের সভাতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাঁধাকে অতিক্রম বরিয়া আপনার 

সকল প্রকান্ন শক্তিক্ষে জয়যুক্ত করিবার জন্য মানবের চিরদিনের চেষ্টা 

এই পরম দুঃখের ও প্রম স্থখের সাধনা, বাহার! এ সকলকে মিথ্যা বলেন, 

কত বড় মখ্যা ভাহাদের চিত্তকে আক্রমণ করিয়াছে এত বড় বৃহৎ 

সংসারকে ধাহারা ফণাকি বলিয়। মনে করেন্, তাহারা কি সত্যন্বরূপ ভগবানকে 

রে বিশ্বাস করেন? উপনিষদ্ বলিয়াছেন “আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতি ক্রিয়াবান্ 

ষাং ব্রহ্মবিদীৎ বরিষ্ঠঃ "_-পরমাস্মায় ধার ক্রুড়ী। পঞ্ধমাত্মায় বার আনন্দ এবং 

রঃ ক্রিয়াবান তিনিই ত্রশ্মবিদদির্গের চধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছেগমথচ আননের 
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ক্রীড়া নাই এ কখন হইতেই পারে না--সে ক্রীড়া নিক্ষিয় নয়-_ পেই ক্রীড়াই 
কশ্ম। ভগবানে ধার আনন্দ, তিনি কর্ম না হুইলে বীর্টবেন কি করিয়। ? 

কারণ তাঁহাকে এমন কর্ম করিতেই হইবে যে কর্মে শ্রভগবানের আনন্দ 

আকার ধারণ করিয়া বাহিরে, প্রকাশমান হইয়া উঠে । কবির আনন্দ কাৰ্যে, 

শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠ+য়, জ্ঞানীর আনন্দ তত” 
বিষ্কারে, যেমন আপনাকে কেবলি কম্ম আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে, 

ভগবদ্ভক্তের আনন্দও তেমনি জীবনে ছোট বড় সকল কাজেই, সত্যের ছারা 
সৌন্দর্য্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দারা, ম্জলের দার! রসস্বরূপকেই প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করে। এ বিশ্বসংসারে ভগবানও তাহার আনন্দকে তেমনি করিয়। 

প্রকাশ কনিতেছেন__ তিনি “বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণীনকান্িহিতার্থে। দধাতি” । 

তিনি আপনার বৃহুধাশক্তির যোগে নান জাতির নানা অন্তনিহিত প্রয়োজন 

সাধন করিতেছেন। সেই. অন্তনিহিত'প্রয়েেজন ত তিনি নিজেই; তাই তিনি 
আপনাকে, নানা শক্তির ধারায় কেবলি নানা আকারে দান করিতেছেন। 

তিনি কাজ করিতেছেন--নহিলে তিনি আপনাকে দিতে পারিবেন ফেমন 

করিয়া । তার আনন্দ আপনাকে কেবলি উত্ধার্গ করিতেছে সেই ত তার স্ষ্টি। 
আমাদেরও সার্থকতা এ খানে__ এ খান্নেই আমাদের ভগবানের সঙ্গে মিল 

আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপনঃকে কেবলি দান করিতে হুইবে। 

ভগবানের বিশ্বনংদারে আমাদেরও ভগবান প্রদত্ত শক্তি যোগে তার সঙ্গে 

মিলিয়া কাজ করিতে হইবে তাহা হইলেই তার- সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ 

হইবে। যখন আমর সকলের স্বার্থকে নিজের নিহিতার্থ বলিয়া জানিব, 

সকলের কম্মে নিজের বহুধা শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিখ, তখনই আমাদের 

আনন্দ। এই শুভ বুদ্ধিতে যখন আমরা কন্ম করিব তখন আমাদের কর্ম 

নিয়মবদ্ধ কর্ম, কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম নম়__আত্মার তৃপ্তির কন্ম, কিন্ত 
অভাব-তাড়িতের কর্ম নয়_আত্মর তৃপ্চির কম্ম, কিন্ত অনুকরণ নয়, 

লোকাচারের ভীরু অনুবর্তন নয়। তথন বিশ্বের সমস্ত কম্ম যেমন শ্রীভগবানেই 

আরম্ত ও তাহাতেই সমাপ্ত হইতেছে, তেমনি দেখিতে পাইব *আমাদেরও 

সমস্ত কশ্মের আরন্তে তিনি, পরিণামেও তিনি তখনই আমাদের সকল 

কম্ম শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময় হইবে । আমাদের যদি প্রেমের সাধন! 

হয় ; প্রেম ত কিছু না দিয়,বীচিতে পারে না। আমাদের জীবনে কম্দ ব্যতীত 

আমাদের নিল্লের বলিতে আর আছে কি? £€প্রমে আমরা প্রেমময়কে দিব 
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কি? কিন্ছিয়৷ ভক্তি তাহার সার্থকতা লাভ করিবে ? সংসারেই আমাদের 

কর্ম, আমাদের ঝুর্রত্ব। তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের 
সার্থকতা হইবে তখন, মখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কতৃত্, আমরা আনন্দের 

সহিত শ্রভগবানে সমর্পণ করিতে পারিব! নতুব 'কন্ধ আমাদের পক্ষে নিরথক, 

গু কর্তৃত্ব বস্তত সংসারের -দাষত্ব' হইয়৷ উঠিবে। রসম্বরূপকে সত্যভাবে 
উপলদ্ধি করিতে হইলে আমাপ্দিগকে শুভকর্মে গ্রবৃত্ত হইতে হইবে । যেমন 

শক্তিহীনতার মধ্যে শীস্তি নাই, তেমনি“কর্াহীনতার মধ্যে মঙ্গলনয় রসম্বরপকে 
কেহ পাইতে পারে না। কর্মহীন নিক্থিয় উদাসীনে মঙ্গল নাই। কর্মসমুদ্দ 

মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অন্ত লাভ কুরা যাঁয়। ভাল মনের ছন্দ, নেবদৈত্যের 
সংঘাতের ভিতর দিয়! দুর্গম সংলার পথের ছুরূহ ধাধা সকল অতিক্রম করিয়া 

তবে আমর সেই হঙ্গময় রসম্বরূপের দুর পৌছিতে পারি'। একভকর্ম্ম সাধনা 
দ্বারা সংসারের সমস্ত ক্ষতি, বিপদ, ক্ষোভ» বিক্ষোভের -উর্দে, নিন্ের অপরাজিত 

হৃদয়ের মধ্যে, যখন আমর। মঙ্জলময় প্রেমময়কে ধারণ করিব, তখনি জগতের 
সকল কম্মের সকল উত্থান পতনের শ্লধ্যে আমার্দের অস্তরতম প্রেমময় রসম্বরূপকে 

দেখিতে পাইব। তখন ঘেঃনতরু দুরলক্ষণ দেখিয়ও ভয় পাইব না, নৈরাগ্ের 

ঘনান্ধকারে আমাদের সমত্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিক «সেখানেও জাঁনিব 
তিনি রহিয়াছেন। 

আমরা আমাদের চারিধারে বিশ্বসংসারে শ্রীতগবানের আবির্ভাব 'কেবল 

সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পার । জল, স্থল,.আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্রের সহিত 

আমাদের হ্বদয্বের আদান প্রদান চলে না__তাহাদের সহিত ামাদের' মঙ্গল 

“কর্শোর সমন্ধ নাইখ আমর জ্ঞানে+ প্রেমে, কর্তে__অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল 
মানুষকেই পাইতে পারি। এই জন্য মানুষের মধ্যেই পুর্ণ তরভাবে ভগবানের 

উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর । * নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই রূস- 

সব্ূপকে ন্নেহপ্রেম ভালবাসার নানারূপ প্রীতির সক্বন্ধের মধ্য দিয়াই নিকট- 
তম রূপে জানিয়া ও পাইয়া তাহাকে বার বার নমস্কার করি। "সর্ব্বভৃতাস্ত- 
রাস্তা প্রীতগ্গবান এই মনলষ্যশ্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মার্তার স্ায় ধারণ 
করিয়। আছেন; এই বিশ্বমানবের স্তন্তরস প্রবাহে ভগবান আমাদিগকে চিরকাল 
সঞ্চিত প্রাণ, বুদ্ধি, প্রীতি ও উদ্ভমে নিরস্তর পরিপূর্ণ করিরা রাখিতেছেন ) এই 
বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ভগবান আমাদের মুখে পরমুশ্চধ্য ভাষার সর করিয়া 

দিতেছেন ? এই বিশ্বমানবের এশ্ঃপুরে আমরা [চিরকাল রাঁচিতএকাব্য' কাহিনী 



৮ বীরভূমি [ গ্থব্য 

শুন্নিতেছি, এই বিশ্বমীনবের রাঁজভাগাঁরে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর 
প্রতিদিন পুগ্তীভূত হুয়া উঠিতেছে । বিশ্বসংসারে এই মানবাত্ম(র মধ্যে সেই 
বিশ্বাত্ব! শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই আমাদের পরিতৃপ্ত ঘনিষ্ঠ হয়। 

কারণ মানব সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহন্তময় ইতিহাপের মধ্যে 
ভগবানের আবির্ভাব কেবল জানা মাত্র আমাদের পক্ষে যথে্ই আনন্দ নহে; 
মানবের বিচিত্র গ্রীতি সন্বন্ধের .মধ্যে ভগবানের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব 

ও" শ্রান্বাদন করিতে পার আমাদের চরম সার্থকত। এবং আীতিবৃত্তির স্বাভাবিক 

পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্ম দ্বারা মানবের সেবারূপে শ্রীভগব।নের সেবা করিয়। 

আমাদের কম্মপরতার' পরম সাফল্য । আমাদের বুদ্ধিবৃ্তি হৃদয়বৃত্তি, আমাদের 

সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োদ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের 

পক্ষে প্ররুত পক্ষে স্ূর্ণ হয়। এই জন্যই ভগবানে অরধিকাঁরুকে বুদ্ধি, প্রীতি 

ও ধর্ম বার! আম্মু্দের পক্ষে সম্পূর্ণ করিণার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও 
নাই। মাত। যেমন শিশুর পক্ষে একমাত্র মাতৃসন্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা নিকট," 

সর্ববাপেক্ষ! প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাহার অন্থান্য সম্বন্ধ, শিগুর নিকট অগোচর 
এবং, অব্যবহাধ্য, তেমনি শ্রীভগবান মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই 
সর্ববাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান । এই সঘন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা 

তাহাকে জানি, তাহাকে প্রীতি করি. তাহার কম্মঝরি । এই জন্য মানব-সং- 

সারের মধ্যেই ভগবানের উপাসন৷ মান্থষের পঞ্গে একমাত্র মত্য উপাসনা ; অন্ত 

উপাসন! আংগিক ; কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাঁসন!, সে উপাসন। 

দ্বারা অমরা ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে লাভ 

করিতে পারি না। আজ পৃথিবীতে যত ধর্দ গ্রচা্িত হইয়াথ, তাহার মধ্যে 

একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন্মের মধ্যেই এই শিক্ষণ, এই দীক্ষা, পূর্ণতম ভাঁবে 
আছে। কিন্তু আজ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমর! গোঁড়ীয্ বৈষ্ণব 

সম্প্রদায় তাহা হইতে বহুদূরে চলির়। গিয়াছি। আজ যদি প্রীতির সম্বন্ধে আমরা 
আবদ্ধ হইতাম তাহ! হইলে এই প্রধান নবদ্ীপে, ইহা আমার কল্পন? নয়, অতি 

রঞ্জিত নয় প্রবাসী সহীয়হীন কুগ্নের মুখে কেহ জল দিতে চায় না। পথের ধারে 

বি্ুচিকা রোগী কাতরকঠ্ে যখন জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে, ত।ন 

আমর। সানন্দে কীর্ভনানন্দে মাতিয়। তাহারি পার্খ দিয় নাচিতে নাচিতে 

ফাঁইতেছি। প্রবাসী নিঃসহায় রুগ্নকে আশ্রম হইতে বহিষ্কত করিয়া দিতে 

আমর! বিছুমাত্র কু্ঠিত হই না । 
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এই শ্রধাম নবদীপে যে এরূপ ঘটনা প্রতিদিন হইয়া! থাকে তাহা আজ আমি" 

মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিগুত প্রস্তত। যেধর্ম্ের ভিত্তি “জীবে দয়া নামে রুচি__ 
: বৈষ্ণব সেন” ধাঁঠার 'মহাবাক্য "জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠানগ যে 
" ধর্সে- ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ *এই, চতুবর্গকে অপর্গ বলিয়া মানবের পঞ্চম 
. পু্যার্থ গ্রেমই মানব জীবনে " প্রয়োজন বলিয়! প্রচার করিয়! জগতে এক 
: অভিনব সত্য প্রচার করিয়াছে । আজি সেই ধর্ম যাজন করিয়া আমরা 
* শ্ত্রীভগবানের মহিত আমাদের সঈত্বন্ধ £কবল ভাবরসে ও কল্পনান--জীবে দয়া 

কেবল নিরামিষ ভোজনে বৈষ্ুব-সেবন কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুব্র ক্ষুদ্র 

বিভাগের মত ও খ্বার্থ রক্ষণে পরিণত করিয়াছি।, আজ সমস্ত ভক্ত-মগ্ডলীর 

নিকট আমাদের আবেদন এই যে আসুন আজ গৌঁুন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলে 
মিলিয়! বা দেষ হিস ভুলিয়া ধর্মকে কেৰল আচারগত অনুষ্ঠানগতঞ না করিয়া 
ব্রাহ্মণ মহা প্রভুরধশ্মের মহাবাক্য “জীবে দয়া নামে রুচি" বৈষ্ণব কেবল, জীবে 
সম্মান দিবে জানি ক্ুঞ্ণর অধিষ্ঠান” প্রভৃতি মহাবাক্যগুপি কেবল কথায় নয়, 

_ বক্তৃতায় নয়, সঙ্গীতে নয়) মনে প্রাণে | জীবনে প্রতিদিনের কর্মে যাঁজন করি। 
আমার বলিবার আর কিছুই নাই, তবে ষে মহাত্মার একমাত্র একান্ত চেষ্টা 

ও ব্যয়ে আজ ৫ বৎসরাবধি এই গৌন্তীর় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতেছে, শ্রীমান 
. মহাপ্রসুর শ্রীচরণে আমার কায় মনোবীক্যে আজ সেই বন্গকুলতিলক মহাবাজ। 

. শরীযুক্ত মণীন্দরচ্্র নন্দী মছ্োদয়েব মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর সর্বশেষের একটি 
. কথা এই যে, আজ এক এক করিয়া মহারাজের ব্যঞে বৈষ্ণব সম্মিলনী ৫ বংসর 
, হইল। আমরাও অনেকে অনেক ভারে, অনেক রূপে সম্মিলনীতে যোগ দ্বানও 

; করিলাম। কিন্ত আধাদের নিজেদের দিকৃটাঁর কি দেখিবার ও ভাবিবার আর 

চর শশাক পা কিছুই নাই? কেবল বৎসরান্তে এক একবার কেহ মহারাজের ব্যয়ে, কেহ বা 

। নিজ,ব্যয়ে সম্মিলনীতে যোগ দিয়া, ছুই পাঁচটা আবেদন, নিবেদন, সমর্থন ও 
, অভিভাষণ শুনিষ্ধ আমার্দের কর্তব্যের শেষ ও চরম করিব? মহারাজ অনেক অর্থ 
শি খালাস ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন,*আমরা কি করিয়াছি? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর 

জন্ত প্রুকূত পক্ষে কতটুকু তমাগ করিয়াছি তাহা ভাবিবার কথা 1 তাহা যদি 
আমরা না করিয়। থাকি, না করিতে চেষ্টা করি ও না করিতে পারি, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের অভিসম্পাত পতিত হইবে ।* 

নিত্যানন্দ দাস। 

৯ গ্রত সী বৈষ্ণব মন্মিলনীতে সমুয়াভাবে ব 'ীধু নির্জীনন্দ দাস এই প্রব্জ ধর পাঠ 
করিতে পারেন নাই। তাহার দেহত্তযাগের পর আমর! তুহা প্রকাশ্জকরিতেছু। 
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কর্মত্যাগ 
চিনির 

“ঝি! ওকি! বি! শুন্তে পাচ্ছ না,?' 

যাই গো বাবু+ পান কটা সেজে রেখে থাই ্ 

“আগে শুনে বাও।” 

আজ “রথযাত্রা” উপলক্ষে অনেকে হাঁফ. ভে (11511৭)) অফিন করিয়া 
বাসায় আসিয়াছে। তাই. সকাল সকাল বির খোজ পড়িয়াছে। পান সাজা 
অসমাপ্ত রাখিয়াই ঝি উপরে আসিয়া বলিল “কিগে। বাবু এত ডাকাডাকি 

করছ কেন?” 
"থাবারুআনতে হবে না? 

“তার জন্তে এত ড।কাভাক, আমি ভাবলাম বুঝি রথের া্কানি দে দেবে।” 

“রাথের পার্বনি ?” সে আবার কি?” বত বাঁজে কথ]) 
“২ সব শুনছি ন1, পার্ধনি না পেলে খাবার আসবে না |” 

«“আচ্ছ। যাও খাবার নিয়ে এস । খেপে শযীরু ধাতস্থ হোক তারপর দেখা 

যাবে ।” 

“পার্বনি আমার কিন্ত চা” বলিয়া ধি, খাবার আনিতে চলিয়া গ্লে। 

'চার বৎসরের মেয়েটী কোলে লইয়া ঝির মা বিধবা হয়। স্বামীর মৃত্যুর 

পর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ তাহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গ্রামে 

কাহারও বাড়ী কোন কর্ম হইত না, কারণ তাহাদের; “জল চলিত* না। 

নিরুপায় বিধবা গ্রতিবেন হৃষীকেশ দ।দার পর়ামশে তাহাঁর সহিত সহরে কাজ 

করিতে আসে, কারণ “জল চল] না চল।” লইয়া সহরে বিশেষ আটকায় ন|। 

হধীকেশ ছাপাখানায় কাঁজ করিত ও একটা খোলার বাড়ীতে একটী ঘর ভাড়৷ 
লইয়া থাকিত; সেই বাড়ীতেই একটা ছোট ঘব ভাড়া করিয়া দিয়াছিল বিধবা 

সেইখানেই থাকিত ও একটা মেসে কাজ করিত কিছু দিন কাজ করিতে 

করিতে বিধব! বুঝিল হৃধীকেশের এই নহৃদয়তা একান্ত নিশ্বার্থ নয়। তাহার 
ভিতরের পক্ষিলতা যখন ধারে ঘীরে প্রকাশ হইতে লাগিল তখন বিধবা ত্রস্ত 

হয়! অন্তত্র উঠিয়। গেল। চতুদ্দিকের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার 
অন্ত অভাগিনী একস্থা হইতে. মন্তস্থান করিতে করিতে একটা সহদয় বর্সীয়সী 

বিধবার আশ্রয় পাইল। ব্র্ধীয়সীর 'জার কেহ ছিল না তিনি হুতভাগিনীর 

লে 
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 ছুঃখের কথা *শুনিয়৷ তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাহার মেয়েটাকে - 
_ লেখা পড়া শিখা ইজেষ্লাগিলেন। 

মেয়েটা” বড় হইল যখন তাহার বিবাহের চেষ্টা হইতেছিল সেই সময়ে তাহার 
নাশ্রপনদাত্রী ইহসংসার ত্যাগ করিলেনু। বিধবাকে আবার উদরারেয় জন্ত 

বার্ঘছির হইতে হইল । এবাৰে মেয়েটির চিন্তায় তাকে গীড়িত করিতে লাগিল । 
কন্যার বিবাহ দিতে অর্থের প্ররয়াজন কিন্ত তাহার কিছুই নাই । .অনেক 
চেষ্টায় কোন দরিদ্র ভদ্র পরিবারে একটা খোলার ঘর লইপ। মেয়েটা 

তাহাদের কাজ করিত নিজে বাহিরে কাঁজ করিয়। আসিয়া তাহাঁকে 

সাহায্য করিত। মেস হইদ্ধত যে খাবার লইয়া মামিত তাঁহাতেই দুজনারই 
চলিত। রাত্রে “মায়ে ঝিয়ে” বন একজ্র শয়ন করিত তখন কন্টাকে আপন 
জীবনের সমস্ত ছুঃখ ধ্ষাহিনী ও তাভাঁর ছিররন্মরণীয়। আশ্রয়দাত্রীর নিকট যাহা 

কিছু শিক্ষালাভ “করিয়াছিল সেই সমস্ত বিবৃত করাই তাহার প্রধান*কাঁজ ছিল। 

কন্ঠার বিবাহ চিত্ত! ষদ্দিও হাঁহার সমস্ত জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল 
তথাপি কন্তার বিবাহ না দিয়াই তাহাকে ইহলীল! সংবরণ করিতে হইল । 

মাতার মৃত্যুর পর কন্ঠা্কও উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইতে ভইল,; 
কিন্ত তাহার যৌবনই তাহার কর্মের প্ীধান অন্তরায় হইল,। প্রায় সকল স্থান 
হইতেই তাহাকে নিরাশ হইয়া! ছ্ষিরিতে হইল যদি কর্ম জুটিল ত স্থির হইয়া 
কা করিবার সুবিধা হইল না। গৃহস্থ বাঁড়ীর আশ! ছাড়িয়া মেসে “চেষ্টা 
করিতে লাগিল এবং অনেক মৈস্ ঘুরিয়া এইএমেসে প্রায় ছুই বৎসর কাজ 
করিতেছে । এখন লোক কম স্বৃতরাং বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না) 

এবং মেসের বাবুরা অনেক তাল। এই দুই বৎসরের মধ্যে সে কোন বাবুর 

এমন কোন ব্যবহার লক্ষ করে নাই যাহার জন্য তাহাকে কুষ্টিতা হইতে হয় 

যথ] সময়ে বি সকলের নিকট হইতে পপার্বানি পাইল । নরেন বলিল “ঝি নূতন 
বাবু কি দিলে?” * * 

“নূতন বাবুর, দেখাই পাওয়া যায় না আজ এলেই ধরব ।” 
এতো হলে কেবল গাল খেতে হবে। ব্যাচারার বড় খাট্তে হয়। বেলা 

ন'ট! আর রাত ন'টা ।” ৃ 

“্যাবাঁর সময় বাবুকে খন চাঁৰি দ্রিতে ডাকব তখনই চাইব ।” 
নৃতন বাবুর নাঁম বিজয় চন্দ্র ঘোষ, তিনি কে$ুন সওদাগরি অফিসে কা 

করেন। অফিস হইতে আসিংত তাঁহার প্রত্যহ রাত হয়। শুর মেসে 
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সামিয়াছেন বলিয়৷ তখনও “নৃতন বাবু” আগ্যা আছে। একল! নীচের ছোট 
ঘরটাতে থাকেন বলিয়। তাহাঁর কিছু বেস্ট ভাড়া দিতে হয় /গ্বং শয়ন করিবার 

পূর্বে প্রত্যহ রাত্রে ভিতর হইতে দ্বারে চাবী বন্ধ করিতে হয়। ঝি যাইবার 

সষয় বাহির হুইতে “বাবু' চাঁবী দিন” বলিয়া চলিয়! যায়। আজ ঝির সেই 
ডাকের অপেক্ষায় সে আপন নির্জন ঘরে শয়ন করিয়া আছে এমন সময় খি 

আঁসিক়। ঘরে প্রবেশ করিল। 

* সাধারণ মেসের বাবুদ্দের ঘর যেরূপ হয় এটা সেরূপ নয়। ঘরটা বেশ 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানা ছোট খাটে বেশ পরিষ্কার একটা বিছানা পার্খে ই 
একখান ছোট টেবিল ও তদুপযুক্ত চেয়ার । . কাল অন্রয়ল ক্লথ মোড়া টেবিলের 
উপর একধারে খান কতক বই আর একপাঁরে দোয়াঁৎ কলম চিঠির কাগজ খাম 
রহিয়াছে । ঘরে ' বিশেষ কোন ছবি ন্লাই। কেবল একটা 'ত্রীলোকের একখান 
বড় ছবি আর খাটের কাছে একটা লাল কাগজে “ঈশ্বর মগ লময়* লেখ| . 

ঝুলিতেছে। বিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়। বিজয় বলিল «এ হতভাগ্যের ঘরে 

কি মনে করে পদার্পণ হয়েছে ৯ ঝি সে কথার কোন উত্তর না করিয়া খলিল 

“ঘর কি আপনি রোজ পরিষ্কার করেন?” ৭ ? 

“কি করি তুমি ত কর নাকাজেই নিক করি ।” 
“সকলের ঘরই ত পরিষ্কার করি। 'আাপনার ঘর বন্ধ থাকে নইলে কি 

করতে পারি না ?” 

“সে কথা. এখন যাক কি য়নে করে এসেছ বল শুনি। 

“কেন আম্তে কি নেই ?” 
“আসতে থাকবে না! কেন জন্ম জন্ম এস; তবু এক। কিছু মনে করে ৩ 

এসেছ ।” 

“রথের পার্ব্বনি দেবেন না ?” 

“আসল কথা বল! আর আর বাবুরা কি দিলে 2” 

“আপনি যা দেবেন দিন আর বাবুর! কিছু দেননি । এঃ বৃষ্টি এল যে, 

আজ “রথ” কি না!” । 
বিজয় পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া ঝির হ'তে দিয়া বলিল ষে 

বৃষ্টি হচ্ছে এখন ত যেতে পারবে না। একটু বসে যাঁও বৃষ্টি একটু ধরুক। রাত্রি 
এখনও এগারট। বাজে নি।।৮ 

রাত্রি যদ্দিও বেশী হয়নি তথাপি নিষ্জন*গলিটী নিস্তব্ধ »ইয়। গিয়।ছে। 
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অবিশ্বান্ বৃষ্টর শব্দ) মনে একটা নিস্তদ্ধ একাগতাব সঞ্চাথ করিম। দিতেছিপ। 

পার্খবন্তী বড় রান্তধর্জনিয়া সেই বৃষ্টিতেও এক একথান ভাড়াটয়। গাঁড়ী ছড়ু ছড়, 
শব্দে নিস্তব্ধতা ভর কিয়! যাইতেছিল। আধাঢ়ের এই বর্ষণ কাতর রাত্রে প্রিয় 

বিরহ ব্যাকুল কোন অনিদ্র যুবক পংশ্ববস্তী মেস হইতে গাহিয়৷ উঠিল «কেমনে 

্াটাব সার! রাতিরে |” বিয় টেবিল হইতে মেবদূত খান লইয়া খুলিল এমন 

ময় ঝি জিজ্ঞাস! করিল “নৃতন বাবু! আপনার বাঁড়ীতে কে আছে গা”? 

“আমার কেউ নেই বি"! 
«কেউ নেই ?” 

“ভালবাসবাঁর মত আপনার লোক কেউ নাই ।” 
«আপনি কি “বে” করেন নি!” 

"সব মরে গেছে” বলিয়। বিজয় গবাঁজ্ক্ষর নিকট আপি দাড়াইণ | 

২২ বত্সপ্ধ নয়সের সময় বিজয়ের পিতৃমাতৃবিয়ৌোগ হয়। সংসারে এক 

বালিকা স্্ী ভিন্ন অন্ত, কেহই ছিল না। কলেজ ছাঁড়িয়া পিতাঁর যা কিছু বিষয় 

ছিল* তাহারই ভত্বাবধাঁন করিতে গিয়া দেখিল মাঝে মাঝে মফস্থেলে না! যাইতে 

পারিলে স্বিধা হয় না। বালক স্ত্রীব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দূর সম্পর্কের এক 

॥রিদ্র। ভগ্নি ও তাহার এক নিধন কম্যাকে সংসারে লইম্মা আঁসৈ। ই বদর 

পরে যখন তাহার স্ত্রী একটা মৃত পুষ্ত প্রসব করিয়া ইহসংসর ত্যাগ করিল তখন 
প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শুনিতে পাইল যে তাহার ভগ্রি ও ভগ্ি ন্ট র অধন্ত 

ও অসদ্ব্যবহারই তাহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর প্রধাস কারণ। আত্মীয়ের অক্রতগ্র- 

তায় ব্যথিত হইয়াংসই যেকলিকাত/য় আসিয়াছিল আজ চারি বংসর আর 

গৃহে ফিরে নাই। পুরাতন *গমস্তার উপর সেই হইতে বিষয়ের ভার দিয়া 
কলিকাতায় কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করিয়। রাখিয়াছে । কর্মের মধ্যেই 

আ্যপন হৃদয় বেদন] ভুলিয়া থাঁকিতে চাঁ়। অহাঁর অজ্ঞাতসারে তাহার স্বীয় 

পত্বীর উপর পে অধণা অত্যাচার হইয়াছিল, নিজেকে সংসারের স্থুথ হইতে ছিন্ন 
করিয়া লইয়া সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ঢায়। 

আজ অফিস হইতে ফ্িরিবার সময় সে চারিদ্িকেই একটা আনন্দ উৎসব 

প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি ভাল কাপড় ও 

পোষাক পরিধান করিয়া “রথ” দেখিতে যাইতেছে । কেহ বাঁশী কিনিয়া, 

'আনন্দে বাজাইতেছে। কেহ পুতুল কিনিয়! ঠাহাকে৯সযত্রে পুত্রের ন্যায় কোলে 

লইয়া চলিয়াছে। এই সব দৃষ্ত কেবলই তাস্বাকে একটা * আত্মস্বন পরি 
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বেষ্টিত সুখময় সংসারের প্রলোভন দেখাইতেছিল এবং স্চাহাকে বারধার স্মরণ 

করাইয়। দিতেছিল যে এ সংসারে তাহাকে ভাল বাসিবার কেই নাই। আজ 

সে যখন ঝির প্রশ্নের উত্তর দিল “আমাকে ভাঁলবাসিনার কেহই নাই” তখন 
তাহার এই কথ! কয়টি তাহাব' হৃদয়ের সমস্ত নিগৃঢ় বেদন! প্রকাশ করিরাছিল। 

প্রসঙ্গান্থরে যাবার জন্য ঝি বলিল “বাবু আপনি কটা পর্য্যন্ত জেগে' 
থাকেন ?” 

"রাত্রি এগারট! বারট! যতক্ষণ না ঘুম আসে ।” 

“ এত রান্ত্ পর্যাস্ত কি করেন” ? 

“পড়ি! চুপ করে বসে থাকি ।” 

বৃষ্টি একটু কমেছে বোধ হচ্ছে, আমি যাই। আপনি চাবিটা দিন। 

("২ ) 
বাটি যাইতে যাইতে ঝির কেবলই মনে হইতে লাগিল যে নৃতঈ বাবু বলি-: 

যাছে তাহাকে ভাঁলপাসিবার কেহই নাই। বাটি যাইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে 

তাহার আপন নিজ্জন ঘরের ছিন্ন শধ্যায় শয়ন করিয়া সেই কথাই ভাবিতে 

লাগিল। এ বাঁবু বলিয়াছে “আমাকে ভালবাপিবাব কেহ নাই” কিন্তু ত.ই 
কি? জাতে কত্ত লোক আছে যাহাঁদের ভ।লবাসিবার কেহ নাই তাহাকেও 

ত ভালবাসিনার কেহ লাই। কিন্তু এই কণা কষ্মটি সে কিছুতেই ভুলিতে 
পাবিল না।. নববিবাহিত ছান্ত্রের মনে বালিক1 বধুর মধুর স্মৃতির ন্যায় এই 

কথাটা তাহাকে বারবার পীড়িত করিতে লাগিল। এ কথাটি ত কেবল মুখের 

কথা নয়। সমস্ত কাজ কর্শের অন্তরালে তাশ্ার ঘে অবরুদ্ধ কে'ল নারী প্রকৃতি 

ছিল এই কথা কয়টী একটা করুণ প্রার্থন। লইয়। তাহার রুদ্ধঘ্ধারে বারবার 

শগাঘাত করিতে লাগিল ; নৃত্তন বাবুর জন্য একটি সুমধুর সমবেদনায় তাহার 
হৃদয় 'মাপুত হইয়। উঠিল। | 

পরদিন সকালে প্রথমেই ঝি বিজয়ের ঘর পরিক্ষার কারল। ঠরেন জিজ্ঞাল। 

করিল “বি যে আজ্জ প্রথমেই নূতন বাবুর ঘরে ! কন্ত পার্ধনি পেলে? ঝি 

সগর্কে উত্তব করিল “এক টাকা” । সেইদিন হইতে যাইবার সময় বি কেবল 

মাত্র বাহির হইতে ভাকিয়। দিয়! চলিয়। যাইত না। ঘরে প্রবেশ করিয়া ছুই 

চারিটা কথ! কহিয়!, ছুই চারিটা কাজ করিরা তবে যাইত। আবার যদি বৃষ্টি 

আনত তাহা হইলে বলিয়! বসিয়া গল্প করিত, কোন বই পড়িতে বলিয়। একাগ্র- 

মনে শুনিত।, এক একদিন বৃষ্টি আসিল বলিয়া! পড়া আরম্ভ হইত কিন্তু কখন 
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যে বুষ্টী থািয়া গিয়। মেঘ কাটিয়া ধাইত তাহা সে টের পাইত না। হঠাৎ 

বিজ্বয় যখন বলিয়াস্ভঠিত “বৃষ্টি থামিয়। গিয়াছে" তখন সে তাড়াত'ড়ি চলিয়। 

যাইত । *আপনাঞ্র সমস্ত কাঁজ কার্মের মধ্যে সেবাহির দিকে প্রায়ই চাহিয়া 

দেখিত এবং বিজয় আপিলেই সে তাঁড়াতাড়ি 'এক গ্লাস জল.ও পান দিয়া 

গঘমাদিত। 
বিজয় ত ঝিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত, প্রায়ই'এক একখান। পুরাতন কাপড় 

ও বকখিশ, দিত, এব্ঃ অফিস হইতে ছুইখানা রঙ্গিল কাপড় ও আনিয়। দিয়া- 
ছিল। তাহার এই অনুগ্রহের জন্তই যে ঝি তাহাকে বিশেষ যত্ব করিত সে 
ব্ষয়ে তাহার কোন সম্দহই ছিল না। এজন্য তাহাকে অনেকে অনেক 

তামাসাও করিত এবং সেও তাহা হাস্য ঘুখে গ্রহণ করিত।” 
প্রত্যেক বুধবীরে অফিস হইতে »আসিতে বিজয়ের 'অন্বেক রাত্র হইত 

সেভন্ত তাহার রুটি খাবার ঘরে ঢাক] দিয়া রাখিয়া সকলে চলিয়া যাইত । 

এক বৃহস্পতিবারে স্কালে আসি, ঝি দেখিল যে কুটি ঢাকা পড়িন্া আছে 
তাড়াতাড়ি বিজয়ের নিকট [চিফ “জিজ্ঞাস! করিল “কাল রাত্রেযে মাপনি 

খাওনি কোন অন্থুখ করেছে খ্নাকি ?” 

“কাল রাতে আসতে অনেক দেব্রী হয়ে গেল আর রঃন্নাঘরে গিয়ে খেতে ইচ্ছা 
করল না। তুমি ত একটু বসতে পার্ধ না?” শেষের কথাটা বিজয় নিতান্ত তামীস। 

করিয়। বলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে প্রতোক বুধবারে বিজয়ের খাওয়া 

ন1 হওয়া ঝি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত। 

আজ বধবাকঈসমনত দিম অবিশ্রাত্মু বৃষ্টি হইয়া রান্ত। ঘাট সমস্ত জলে ভাষিয়া 
গিয়াছে । এখনও*সনান ভাবে বুষ্টি হইতেছে । বাত্র এগারটা বাজিয়! গিয়াছে 
এখনও বিজয় অফিস হইতে আসে নাই । অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বপ ঝপ শব্ নৈশ 

নিন্তবূতা ভঙ্গ করিতেছে । রান্নাধরের বারান্দায় একটা কেরোসিনের ভিবা 
আলাইয় দ্বাল্লের দিকে চাহিয়া ঝি বসিয়া! আছে । বর্ষার এই বিদ্যুতময়ী অন্ধ- 
কার রজনীতে বলিয়। অপ্ক্ষা করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে একটা সুখের 
কন্পুন। উদয় হইতেছিল।* ষদি সে তাহার মাপনার ঘরে এমনি করিয়া এক- 

জনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিত, সমন্তদিন পরিশ্রমের পর সে যখন ফিরিয়! 

আিত তখন তাহাকে খাওয়াইয়া দি তাহার শধ্যাপ্রান্তে একটু স্থান অধিকার 
করিতে পারিত, তাহ! হইলে জীবন কত “সখের ঞ্রহইত ! কিন্ত হায়! তাহা 
হইবার নয়। নারী জীবনের চরম স্বার্থকত। হইতে সে বঞ্গতি হইয়াছে | 
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একট! মর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল । এমন সময়ে বিজ আসিয়া 

প্রবেশ করিল ঝি তাড়াতাড়ি আলো! লইয়৷ গেল বৃষ্টিতে ভিজ্জ কাপড় ছাড়িয়া 

«আমার জর হয়েছে কিছু খাব না” বলিয়া বিজয় শুইয়া পড়িল ছস্্র দিবস 

গরে বিজ খন একটু সুস্থ হইল তখন ঝির বাসায় ফিরিবার অবকাশ হুইল। 
ছয় দিবস রাত্র জাগরণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবসন্ন দৈহে বাসায় ফিরিয়া যে' 
অভ্যর্থনা পাইল তাহা কোন ক্রমেই স্বখকর বল! যাইতে পারে না। গিনি 

বলিলেন "ওমা কেমন মেয়ে গো! আমরা ত ভেবে বাচিনি! ছদিন কোন 
খবর নেই। সোমত্ত মেয়ের এ কেমন ব্যাপার বাপু! কর্তী বলিলেন “আমর! 

বাছ! গেরস্ত, তোমার মা ভাল লোক ছিলেন তাই আনাদের বাড়ীতে থাকতে 

দিয়াছিলুম, তোমার এখানে সুবিধা হবে না। তূমি অন্ত বাসা দেখ। আসছে 
মাস হতে আমাদের এখাঁনে তোমার থাকা হবে ন1স্পষ্ট বলে ধিলুম!” নিজকে 
ইহাদের কাছে নির্দোষী এমান করিতে ত।হার ইচ্ছাই হইল না কেবল যত শী 

সম্ভব যে ত্বন্যত্র যাইবে ইহাই জাঁনাইয়া৷ দিল। 

মেসের বাবুরা বাবুর। বলিলেন “দেখুন বিজয়বাবু ঝি কিন্ত আপনার খুব 
বা! করেছে । আপনার লোঁকেও অত করতে পারে (কন! সন্দেহ 1” 

বিজয় উত্তর করিল “যেখানে কিছু পায়; সেইখানেই করে আপনি দিলে 
আপনীকেও করবে ।” - 

কথাটা শুনিয়। ঝির মনে বড় ব্যথা লাগিল। সে কি.কিছু পার বলিয়াই যত 
করে। কিছু পাইয়া ষে যত্ব ও. তাহার যত্বের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? 
সেই কি তাহাকে একটু ভালবাসিতে বলে নাই? অমন গাবে “আমাকে 
ভাল বাসিবার কেহ নাই” একথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? ঝি মনে মনে 

প্রতিজ্ঞ করিল আর একটুও যত্ব করিবে না আর তাহার নিকট হইতে কিছু 
শইবেও না । কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মনে হহল বিজয়ের দুধ খাওয়া হয় নাই 

এবং সে হয়ত তাহারই ছুধ লইয়া যাইবার অপেক্ষায় আছে তখন দে আর স্থির 

াঁকিতে পারিল না। মনে মনে স্থির করিল এখন হুরট। দিয়া আসিবে কিন্তু 

বাত্রে যাইবার সময় বাহির হইতে ভাকিয়া দিয়াই শ্চলিয়। যাইবে। রাত্রে 

যাইবার সময় বারের নিকট আসিয়া! ভাবিল একবার মাত্র “কেমন আছ” জিজ্ঞাস! 

করিয়াই চলিয়া যাইবে । ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল বিজয় ঘুমাইজেছে, 
জানাল। খোল। রহিয়াছে।'» নিঃশব্ধে জানালার দ্বার বন্ধ করিয়। উপর হইতে 
একজনকে ডাকিয়া সদর বন্ধ কৃরিতে বলিয়া! চলিয়। গেল। 
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(৩ ) 
বুধবারের দিন বেল! এগারটার মধ্যে বিজয়কে বিমর্ষভাবে বাসায় ফিরিতে 

দেখিয়। ঝি উদ্বিগ্ন ভাবে,বলিল এত সকাল করে এলে যে, আবার অন্থ ক'রল 

নাকি? 
বিজয় সংক্ষেপে উত্তর করিল “না 

“এত সকাল ক'রে এলেন কেন?” 

“চাকরি ছেড়ে দিওয়ছি”। সে ঘরে, প্রবেশ করিয়া ঘ্বার বন্ধ করিল। প্রীয় 

ঢুই ঘণ্ট। পরে বাহির হইয়া ঝিকে 'ঝলিল “ঝি আমি আজই বিকাঙ্জের ট্রেণে 

পশ্চিমে বেড়াতে যাব আমার টাঙ্কটা একটু গুছিয়ে দাও ত 
“আবার কবে আপবে” ? 

“আর আসব ন]।+ 

ঝি' কথাটারু ঠিক মানে বুঝিতে না৷ পার্িয়৷ বিজয়ের,মুখের প্রতি চাহিল, সে 

বলিল “এখানে ত চাঁকরি গেল আর আমার শরীরও" খারাপ, পশ্চিমে গিয়| 

সেখানেই একট! চার্করি জোগাড় করিয়া লইব, এখানে আর আমিব ন11” 
ঝি কোন কথা বলিল না, নিংশুবে্রাঙ্ক বোঝাই করিতে লাগিল। 

একটা সামান্য কারণে করি ছাড়িয়া দিয়া বিজয়ের মন্টা বড়ই বিত্্ষ 
হইয়া পড়িল। সে আস্তে আস্তে বাসায় আর্সসয়! ভাবিতে লাগিল। সে ত 
অভাবের জন্য চাকরি করে নাঁ'নিজেকে সে কোন রকমে ব্যন্ত করিতে ,চাঁয়। 
বেশ, সে ত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে? এত দিন জস যেতাহ! 

ন| করিয়৷ এই স্বঘূন্য দাসত্ব করিতেছিল কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিঞ ন1। 

রে ঝুলান “ঈশ্বর মন্তরলময়” লেখাটার" গ্রতি চাহিয়া বলিল “এই যে আঘাতের 

মধ্যেও মঙ্গলের বীজ নিহিত ছিল, তাহাই আজ আমাকে মুক্ত করিয়৷ দিল, 
আমি আজই পশ্চিমে যাইব। সংকল্প স্থির হইয়া গেল। 

“বিদায়ের সমু্ম আমিল। আসন্ন বিচ্ছেদ “ব্যথায় বাসার সকলেই আজ 
ব্যথিত। মাত্র তিনটি মাস বিজয় তাহাদের সহিত আছে তথাপি তাহাকে 
ছাড়িয়া দিতে সকলেরই ব্যর্থ। বাজিতে লাগিল। ঠাকুর গাড়ী ডাকিয়া আনিল। 

মেসেঞ়ী সমস্ত হিসাব মিটাইয়া দিয়! ঠাকুরকে বকৃশিশ. দিয়া, বিজয় ঝির উদ্দেস্ঠে 

চারিদিকে চাহিল ॥ রান্নাঘরের বারান্দায় ঝি নিবিষ্ট মনে পাঁন সাজায় ব্যস্ত 
ছিল, যেন কোনদিকেই তাহার মন নাই। বাহিরের এই ব্যাপারট! যেন তাহার : 
নিকট অতি তুচ্ছ, ইহার জষ্ঠ যেন তাঁছার দৈনন্দিন কাজের কোন ব্যতিক্রমই 

৮ প্র 
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ঘটিতে পারে না_ এমন ভাবে কাজ করিতেছিল। “ঝি যাঁবার সময় বেশী কৰে 
গোটাকতক পান দাও” বলিয়া ণিজয় আপনার ঘরে চলিয়। গেল | এক গ্লাণ 

জল ও পান টেবিলের উপর রাখিষ! নিঃশব্দে ঝি চবিয়! যহিতেছে দেখিয়! বিজয় 

তাহাকে ভাকিগ্। বলিল “ঝি, সমষে অসপণয়ে তুমি মামার অনেক উপকার করেছ, 

তা” আমি ত চল্লুম, এই পাঁচটা টাক! নাও তোমার হ| ইচ্ছ! কিনে 1” 

“না৷ না ও সব আমায় কিছু দিতে হবে না। আধার কিছু চাই ন1।” 

সে যে এত যত্র করিয়াছে তাহারই মূল্য স্বরূপ নিজয় যে আজ তাহাকে 
পাচট!। টাকা দিবে, এ কথা তাহাকে আঘা'ত করিল। «*বিজয্ চলিয়া! যাওয়ায় 

তাহার যে কোন কষ্ট হইবে ন: বা হইতেছে না, এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য 

সে এতক্ষণ তাহার হৃদয়ের লহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়! ক্ষত বিক্ষত হইতে- 

ছিল। কিন্তু এবার সে আর নিজের দারুণ অভিমান কিছুতেই সামলাইতে 
পারিল না। সে সবলে বলিয়: উঠিল “না না আমায় ক্ছি দিতে হবে না 

আমার কিছু চাই না*.এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়! গেল। 

বিজয়ের মনে একট! অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া পড়িন, ষে কথা সে একবার 
ভুলিয়াও ভাবে নাই সেই কথাটাই চকিতের মত ভাহার মনে উদয় হইল সে 
একবার অক্ফুটত্যরে ডাকিল “ঁঝ !” বাহির হইতে গাড়োয়ান ডাকিল “কই গো 

বাবু আস্থন গাড়ীর সময় হয়ে গেল ।” 

(৪) 

আধঞ্জ তিনদিন বিজয় চলিয়। গিয়াছে । , ব্যাপারট। সকলেই ভুলিয়! গিয়াছে, 
কেবল একটা লোকের কাছে, কেবল একখানি ব্যথিত হৃদয়ের কাছে এই ঘটনাটি 

সংসারের সমস্ত কাজ কর্মের অপেক্ষা বৃহৎ, হইয়া উহিঙ্গাছে। একটি হৃদয়ের 

কাছে এই তিনটি বর্ষাস্সান শ্রাবণ প্রভাত একটি প্রকাণ্ড প্রাণহীন অবসাদ বহন 

করিয়া আনিয়াছে। কিছুই ভাল লাগে না। কাল তাহাকে বাস ছাড়িয়। 
যাইতে হইবে কিন্তু নৃতন বাস সন্ধানের মত উৎসাহ তাহার ছিল'না। 

প্রথম যে দিন বিজয় চলিয়া গেল সেই রাত্রে বাসায় ফিরিবার সময় তাহার 

শূন্ত ঘরের রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার হদয়ের মধ্যেও এরূপই একটা শুন্ততা 
অনুভব করিল। অবিরল অশ্রু ধারায় উপাধান সিক্ত করিতে কথ্িতে সে 

ভাবিতে লাগিল “একি হইল! তাহারই কার্ধয কালের মধ্যে ত কত বাবু 
আসিয়াছে, কত বাবু গিয়াছে কিন্ত কাহারও জন্ত ত এমন হয় নাই। এবারে 

তে মন এমন হইব কেন? সে তাহার কে? সে তাহার কি করিয়াছে সেই যে 
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একদিন বর্ষণ-কাতর মন্ধকাঁর রঙ্গনীতে একটি করুণ প্রার্থন] তাহাঁর করুণ নাবী- 

হৃদয়ের রুদ্ধ কক্ষে বাঁধবার আঘাত করিয়াছিল সে কথা সে কিছুতেই ভুলিতে 

পাঁরিল না? তাহার পরের কতদিনের কত মধুর স্থৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিতে লাগিল। সে সর্বদাই অন্যমনস্কুৎহইয় পড়িত 1 সকল বাবুরা যখন আফিস 

হইতে ফিরিত তখনই তাহার মনে হইত মার একজন আসিবে না। রাত্রে 
বাইবার সময় উপর হইঠ্ত বাবুদের সদর বন্ধ করিতে ডাকিবার সময় তাহার 

কথা মনে হইত আর একজন ঘে প্রত্যহ বন্ধ করিত সে নাই। এইরূপে অন- 

বরত স্মৃতির একট! মসহা উৎপীড়ন সহ করিতে করিতে তাহার প্রায়ই মনে 

হইত সহ স্থৃতি-বিজড়িত এই স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়। কিন্তহায় তাহারও 

সাহস হইত না, শীঘ্র তাহাকে এক নিরাপদ" আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে এমন 
সময়ে এই মেসের কার্ধ্য সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না মৃক্তন যেখানে 
বাসা করিবে সে স্থান যে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে তাহার ও কোন স্থিরত। নাই। 

মনে মনে স্থির করিয়া র্লাখিল একটি সুষ্পুর্ণ নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করিয়া! এই 

মেসের কর্মত্যাগ করিবে। 
আজ ক্িরিবার সময় পুষ্ট গ্লাসিক়্াছে। উপর হইতে বাবু ডাকিয়া বলিলেন” 

“ঝি একটু বস বৃষ্টি থামিলে চাবী দিব।'*বসিয়৷ বসিয়। ঝির “নে পূর্বস্থৃতি জাগিয়া 
উঠিতে লাগিল। আরও কত দিন ধ্রমুন বৃষ্টি আসিয়াছে তখন সে এ সম্মুখবর্তী 
দ্র ঘরটাতে স্থথে সময় কাটাইয়াছে। এ ত সেই ঘর রহিয়াছে! ওখানে 
যাইয়া আর কিন্ত সে তৃণ্তি নাই। তবু সে আলোটা লইয়া ঘরে গ্রবেশ করিল 
সুই খাট পড়িয়া রীইগ্াছে, সেই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই সব কেবল একটা 
লেক নাই। একটা প্রকাণ্ড ঈভিমানে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হুইয়৷ উঠিল 

কিন্তু তখনই মনে হইল যাহার উপর অভিমান, সে নাই। একেরই অভাবে 

সমস্ত ঘরটা যেন প্রাণভীন। এই অচেতন চেয়ার টেবিলগুল! হইতে পর্য্যস্ত 

একটা! নীরব অবীক্ত ক্রন্দন তাহার চতুর্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। একটা 

দমকা! বাতাস আসিয়। তাহাঝ হৃদয্নের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্ত ব্ধানের জন্তই 
বোধ এয় আলোট। নিবাইআ! দিয়া গেল। এই নিজ্জন অন্ধকার ঘরে দীড়াইয়া 
সহস্র সুখ-ম্থৃতি তাহাকে আকুল করিয়া তুঙ্গিতে লাগিল। একটা অপ্রকাশ্ত 
নিগুঢ় বেদনা তাহার হৃদ্পিগুটাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। হায়, সে কেন গেল! 

তাহার হৃদয়ের সমস্ত কুন্ুমগুলি ফুটাইদ! সে কেন এমজ্ নির্দয় ভাবে চলিয়া 

গেল! “ওগো, ফিরে এম গো ফিরে এম» বলিয়া সে লুটাইয়া পড়িল। ছু 
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হাঁসিয়া বলিয়া গেল, সে আঁসিবে না। বৃষ্টির ঝর ঝর শব্ধ আপন অস্পষ্ট ভাষায় 

বলিতে লাগিল-_«“আসিবে না, আসিবে না” ঝি লুটাইয়ী লুটাইয়া কাদিতে 

লাগিল। | 
উপর হইতে ভাকিয়। উত্তর না পাইয়। বি চলিয়! গিগাছে মনে করিয়া নবেন 

দ্বার বন্ধ করিতে নীচে আমিল। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া 

"কাল হ'তে আমি আর আসব না” অশ্ররুদ্ধ কঠে এই কথ। বলিয়া ঝি ঝড়ের মত 

বেগে বাহির হইয়। গেল। তাহার গায়ে লাগিয়া নরেনমের বাতি নে পড়িয়া 

নিবিয়া গেল এবং দুয়ারে বাঁধিয় যে তাহার কাপড়খানা ছিড়িয়া গেল তাহা সে 

লক্ষ্যই করিল ন। ৷ 
শরস্থধাময় চট্টোপাধ্যায় । 

' রাণাঘাট |. 
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নিজ্জন প্রান্তরে সিচ্জন নীরব 
বসে বসে এক।, কাস্তারে ; 

বদি, করিতাম খেলা তেঁই সনে আমি 
নদীতটে ; নাচিয়ে নাচিয়ে 

নদী বেলা চয় বেড়াতাম তথ! 
দেখিতাম সেথা বিভেরে। 
অণকিতাম তাহা ছুখ মোহ শোক 

হৃদ্দিপটে । নাহি বয় কভু, 
সুন্দর প্রভাতে সদ পুণ্য সেথা 
উঠিতাম সুখে রাজিছে। 
রাঙ্গা মেঘ পানে নাহি স্খো অম1, 

চাহিয়ে ; সদাই পুিমী, 
করিতাম গান কপ্জে কুঞ্জে কুহু 
তৃণ-শয্যা-পরে গাহিছে ; , 
আপন! আপনি আমি, ত।'র মাঝ খানে 

মাতিয়ে বলিয়া বিজনে 
মম খেল! সাথী কাটা*তাম সদা . 

যদি, .. হ'ত পশু পাথী' ধ্োয়ানে। 
শ্ীঅয়দা প্রসাদ মল্লিক । 
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্ীশ্রীকুত্তীদেবীর স্তভব (৯) 

ভারাবতরণায়ান্তে ভুবে! নাব ইবোদযো । 
সীদ্ত্যা ভূরিভ্বারেণ জাতোহ্যাতভূবার্িতঃ ॥ 

তোমার এ বিশ্বে আবির্ভাবের কার 
অন্ত লোকে 'অন্যরূপু করয়ে বর্ণন ॥ 

মহাসাগরেতে যথা, তরণী বিপদ-যুতা, 

সেইরূপ এ পৃথিৰী, স্থভীষণ ভার, 

সহিতে না পারি গেলা নিটে ব্থার | 
নিবিদিল! চতুম্মুখ তোম্টর চরণে, 

* আবির্ভাব তাই তব তভূভার' হরণে ॥ 

ভবেহস্মিন্ বশ্টমানানামবিষ্াকামকর্্মভিঃ | 

শ্রবণস্মরণার্ানি করি্যন্নিতি তি ক্চেন॥ 

কেন তুমিএমাঁসিয়াছ, তাহার উত্তরে, 
এইরূপ নানামত আই্থয়ে সংস্মুরে । 

আমার মনেতে হয়, এ সকল কিছু নয়, 
নরব্পেন্তব আবির্ভাবের কারণ, 

আমি এইরূপ হেতু করি নির্ধারণণ 

পরম আনন্দময়, জীবের স্বরূপ হয়, 

অবিগ্তার দ্বারা তাহা সমাবৃত হয়, 

দেহার্দিতে অভিমান করয়ে উদয় । 

এই অভিমান হৈতে, কাম জন্মে অচিরাতে, 

*কাম ঠেঁতে নান। কর্ম করিয়। সাধন, 

জীবের জনমে ক্রেশ, সংসার বন্ধন ৷ 
এই ক্লেশ নিধারণ,  করিবারে নারায়ণ, 

নানারূপ লীল! কর আবিভূ্ত হ'য়ে 
ফলে, সংসারীর প্রেম ভক্তি উপজয়ে। 

শ্রবণ স্মরণ আর অর্চন করিয়া? 

তব লীলা, যায়*লোক সংসার তরিয়া । 

১ 
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শৃম্বস্তি গায়ন্তি গুণন্ততীক্ষশঃ 
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। 
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং 

ভব-প্রবাহোপরমং পদাম্ুজং ॥ 
তোমার চরিত্র কথা ওহে কৃপাবান ! 

যাহারা শ্রবণ করে কিম্বা করে গান। 

সদা উচ্চারণ করে, কিন্বা মনে মনে স্মরে, 
কিন্বা' অপরের মুখে কীর্তন শুনিয়া 
আনন্দে পুর্ণিত €য় মাহাদের হিয়া । 

তব পাঁধপদ্মত্য, অচিরে দর্শন হয়, 

'ফলে জন্ম-পরম্পরা মধ্যে পর্যটন 

চির তরে তাহাদের হয় নিবারণ ॥ 

অপ্যগ্য নস্তবং স্বকৃতে হিত প্রঙো 

জিহাসসস স্থিত স্হদোহনুজীবিবঃ ॥ 

যেষাং ন চান্তন্তবতঃ পদান্বুজীৎ 

পরায়ণং রাঁজন্থযোজিতাংহসাং ॥ 

আমাদের ম্থখ হুঃখ তব চরণেতে। 

» অদর্শনে ছুঃখ, সৃ'্থ হয় দর্শনেতে ॥ 

হে প্রভো, জগৎ গুরু, তুমি বাঞ্। কল্পতরু, 

আত্মীয়ের বাণ পৃর্ণ কর অনুক্ষণ, 
আমাদের কেন আজি করিছ বন্জন ? 

রাজগণে বন্ুক্লেশ, সমরেতে, হৃযীকেশ। 

আমরা বিবিধরপে, দিশ্ছ অনিবার, 

তুমি ছাড়া আ'মাদের কেহ নাহি আর) 

তুমি যাবে ! তবে বুঝি গেল সথসময়। 
দুঃময় আমি ভাগ্যে হইল উদয় ॥ 

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যছ্রুভিঃ সহ পাগুবাঁঃ। 

ভৰবতো দর্শনং যহি হৃধীকাঁণামিবেশিতুঃ ॥ 
হে কন, যাদবগণ বান্ধব আমার।. 
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পাও্বের পুত্র মোর জীবনের সার ॥ 

তাহারা জীবিত সবে, বীরত্বের হুগৌরবে, 

কিন্তু যেই হবে হরি, তব অনর্শন, 
ধ্যাতি বা! সম্দ্ধি নাহি রবে কদাচন। 

শরীরের নাম, রূপ, ** ওহে হরি, বিশ্বভৃপ, 

যেমন অতীব তুচ্ছ, জীব চলে গেলে, 
তব ক্ষগ! বিনা তথা আমরা সকজে। 

নেয়ং ৫শোভিষ্যতে 'তত্র ঘথেদানীং গদাধর । 
তব পদৈরস্কিতা ভাঁতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈ2। 

গদাধর! আমাদের এন বাসভূ্দি ! 

কি 'শোভায় স্থসজ্ভিত করিয়াছ তুমি! 
তোমার অসাধারণ, চরণের চিহৃগণ, 

বসজাঞ্কুশ আদি করি ইহাতে অস্কিত, * 
তু্ি গেলে এই শ্বোভা৷ হবে অন্তহিত। 

ইমে জনপদাঁচস্থদ্ধা স্থুপকৌষধি বীরুধঃ। 
বনাব্রি নছ্যদন্বস্তোস্বেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥ 

তোমার দর্শনে এই জনপদ-চয়। 

হয়েছে সম্ৃদ্ধিশালী ধান্টোষধিময় ॥ 

সময়েতে লতাচয়। ফলযুক্ত পঞ্চ হয়, 
বন গিরি সিন্ধু আর পর্বত নিকর, 

সকলেই হইয়াছে অতীব সুন্দর । 

তুমি চ'জে গেলে হবি, এ সকল আর, 

রহিবে না এই মত শোভার ড্াগ্ডার ॥ 

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমুর্তে স্বকেষু মে। 

ন্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাওুষু বৃষ্িষু ॥ 
হেখ। হ'তে গেলে তুমি ওহে দয়াময়, 

পাগুবের অকুশল ঘটিবেনিশ্চয়। 
না গেলে যাদবগণ, ছূঃখ পাবে অগণন। 

দুই দিক্ ভাবি আমি ব্যাকুল হৃদয়/ 
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করিতে না পারি কিছু কর্তব্য নিশ্চয়। 

বিশ্বেশ্বর তুমি হরি,  তৰ ইচ্ছ! সর্বোপরি, 
সকলি করিতে তুমি সতত সক্ষম, 
তুমিই বিশ্বাত্মা, সবে করহ চেতন, 

তুমি বিশ্বমূত্তি-ধারী, আপ্রিতেরে কপাকারী, 
কপাসিন্ধো, বুথ এই কুশলাকুশলু 

চিন্তায় কি হেন্ছু মোর হৃদয় চঞ্চল? 

যাদবে পাণ্ডবে মোর, আছে দৃঢ় নেহভোর, 

কুপ। করি সেই পাশ করহ ছেদন, 
তোমার চরণ্জে মোর এই নিবেদন। 

তৃয়ি 'মৈহনন্যাবিষয়ামতিমূ ধুপতেহসকৃৎ ৃ 

রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্সেবৌঘমুদস্বতি ॥ 

তুমিও তো বৃষঝ্বংশ্ত ওহে দয়াময় ! 
তোমাতেও হবে নাকি মোর নহক্ষয় ! 

চাহি ন! চাহি না তাহা, ব্রক্মজ্ঞানে 'নাহি স্পৃহা, 
অনন্ত বিষয়! প্রীতি রহুক তোমাতে, 
তোমাতে রহিলে রবে ভোমার ভক্তেতে ॥ 

দেহের সম্বন্ধ বলে, এতদিন যে সকলে, 

হৃদয়ের ভালবাস! ছিলগো৷ আমার, 

এইবার অবসান হউক তাহাস। 

তোমার ভকত যারা, আত্মীয় বান্ধব তাঁর, 
নব জীবনের এই নব স্লেহ.ভোরে, 

দৃ়রূপে চিরকাল বন্ধ রাখ মোরে ॥ 

যেমন গঙ্গার জল, সি্ধুমাঝে অবিরল, 
“ আপনারে মিশাইয়া দিয়ে কুতুহলে, 

মিশে যায় যাবতীয় নদ নদী কুলে। 

তেমতি তোমার পায়, মতি রাখি সর্ববথায়, 

র্বাভকারয়ণীয় তুমি দয়াময়, 
আপন করিয়৷ পাব সর্ব ভক্তচয়॥ 
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শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসথ বৃষ্ণযবভাবনী 
ফ্রগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীধ্য | 

£গোবিন্দ গোদিজ স্থরাত্তি হরাবতার 

যোগেশ্বরাথিলগুনর1 ভগবন্নমন্তে । 
হে শ্রীরুঞ্ণ ! তেব পদে করি নমস্কার 

অঞ্জনের সথা তুমি, হিতকারী তার। 

অবনীর*ঞ্রোহকারী, * ক্ষত্রিয়ের হতাকারী' 

অন্ষীণ প্রভাব তব, কামধেন্ু জাত; 

নিখিল এবর্ধ্য তব করতলগত & 

গো ত্াঙ্মণ দেবতার, ছুঃখ ভয় মাশিবার, 

জন্য, আনিভূর্ত তুমিব্রণী উপর 

চরণে প্রণাম তব ওহে যোগেশখর, 

ভগবান্ অখিলেঞ্ন গুরু হও তুমি, 

বারবার তোমার ও চরণে প্রগ্মি। 

সমাপ্ত। 

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর 
বট. 

“উপাসনা পটল” 'কুগ্তব্রণন, *গুরুশিষ্য সংবাদ, “চন্দ্রমণি, “চমৎকার 

চন্দ্রিকা” 'প্রার্থনা' “গ্রেম্ভক্তি চদ্রিকা”, 'চিন্তামণি” 'রসভন্ভি চন্দ্রিক' রাগমালা» 

'রসসার, “সিদ্ধতক্তি চন্দ্রিকা” 'সপ্ভাব চন্দ্রিকা” স্মরণ মঙ্গল 'সাধনভক্তি চন্জ্িকা” 

'সাধ্য-প্রেম চুক্িক, (হুর্ধ্যমণি+, প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ও পদকর্তা। 
জন্ম- বর্তমান রামপুর বোয়ালিয়া নগরের ছয় ক্রোশ ব্যবধানে গড়ের 

হাট নামক পরগণা মধ্যে পদ্মা নদীর তীর হইতে অর্ধ ক্রোশ* অন্তরে খেতরী 
নামক গ্রামে, মভুমদার উপাধিধারা উত্তর রাট়ীয় কায়স্থ কুলোত্তব কষানন দত্ 
নামক একজন নৃপতি বাস করিতেন। এহ কুষ্ণানন্দের ওরসে এবং নারায়ণী 
দাসীর গর্ভে অনুমান ১৫৩১ কি ৩ খৃঃ মাধঘী পূর্ণিমা গোধূলি লগ্মে ( মতাত্তরে? 
শুক! পঞ্চমী তিথিতে ) নরোত্বম দাগ ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। 
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মৃত্যু-_ খীঃ ষোড়শ শতাবীর শেষাংশে, কার্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে 

পরলোক গমন করেন। 

শৈশবস--নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও শৈশব হইতে বিদ্বাভ্যাসে মনোযোগী 
হইয়াছিগেন । “প্রেমবিলাম' গ্রন্থে (২০শ বিলাস ) লিখিত আছে-_ 

'নিত্যানন ছিলা যেই, নরোত্বম হৈল! গলে, গ্রচৈতন্য হৈলা প্রীনিবাস। 
শ্অছৈত ধারে কয়, শ্ঠামানন্দ তিছে। হয়” এছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥ 

সে তিনের অপ্রকটে, এ তিনের আবিংভাঁব সর্বদেশ কৈলা ধন্য দরিয়া ভক্তিভ1ব ॥ 

ফলতঃ, নরোত্বম যে" শ্রচৈতন্যদেবের ' আকর্ষণে জন্সএহণ করিয়াছিলেন) 

এ কথার প্রমাণ তাহার বাল্/কাল হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পাঠ্যা- 

বস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার 'গারিষদগণের লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও 
ব্যাকুল হইডেন।* ক্রমে তিনি বন্দাবন ধামে গিয়া! শ্রীগৌনাঙ্গের পার্ধদগণকে 

দর্শন করিয়৷ কৃতার্থ হইবার জন্ট কৃতসক্কল্প হইলেন; অচিরে তাহার সে সুযোগও 
উপস্থিত হইল। নরোত্মের পিতা, রাজকার্ধ্য উপলক্ষে একদিন অকস্মাৎ গৌড়ে 

গমন করিলে, ইহাই শুভ অবসর বুঝিয়। নরৌত্তম বৃন্দাবন গমনোদ্েশে গৃহত্যাগ 

করিলেন অতুল গ্রশ্থর্য্যের অধিকারী, তরুণ বয়স্ক (১৮ কি ১৯ বৎসর) রাজকুমার, 
ভোগ সুখে জলাংখলী দিয়া পদএজে বুন্দাবুনধামে উপস্থিত হইলেন। ্রীজীব 

গোস্বামী, নরোত্বমকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বুন্দাবনবাসী যাবতীয় মহাহুভবের 

সহিত 'পরিচয় করিয়! দিলেন । এই সময় লোৌকনাথ গোস্বামী নামক একজন 
'পরম বিরক্ত" গোস্বামী বৃন্দাবনধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নরোত্তম, তাহার 
নিকট দীক্ষা! গ্রহণের আকাজ্ষা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপ7 করিলে তিনি 

প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। তদনস্তর “যৈছে সেবা করে তাঁহি। কহনে না যায়। 

গোসাঞী প্রসন্ন নরোত্বমের সেবায় ॥* “একদিন নরোত্মে ব্যাকুল দেখিয়া । 
মনোরথ পূর্ণ কৈল। দীক্ষামন্ত দিয়।॥ ('নরোত্ম বিলাস, )। দীক্ষা দানের 

পূর্ব্বে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্বমকে আজীবন ব্রহ্মচর্ষয, ব্রত পালনের অনুমতি 
প্রদান করিলে তিনি কহিলেন, 'তাহাই.করিমু এভু যে আজ্ঞা হৈল তোর। মাথে 

পদ দিয়া কহ নরোত্ম মোর' ॥ (অনুরাগ বল্ী )। , | 

দীক্ষা গ্রহণের পর নরোতম, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যাবতীয় ভক্তিশাস্ত 

অধ্যয়ন করিয়া অচিরে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। গোশ্বামী মহোদয় এই 

'নিমিত্ধ, তাহার প্রতি গ্রস্র হইয়] সর্ধসম্মতি ক্রমে “দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর 
মহাশয় । তৎপরে লোকনাথ গোম্বামীর" কুঞ্জে নরোত্ম ঠাকুরের সহিত 
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প্রনবান আঙর্ধোর পরি5য় হইলে উভয়ে রাবব গোন্বামীর সহিত সমগ্র বন্দাবন- 

পরিক্রমণ করিয়া আগেন। ইহার অত্যন্প কাল পর শ্রীজীব গোম্বামীর কুধে 

শ্রীনিবান ও নরোভ্তমর সহিত শ্যামানন্দের (দুঃখী কৃষ্জদান ) মিলন হয়। এখন 

হইতে এই তিন জন গ্রীতিস্ত্রে বন্ধ হইয়া একত্র অবস্থান করিতে লাগিঞ্জেন। 

* শ্রীনিবাস আচার্য, নরেধৃত্ধম ঠাঁকুর ও শ্ঠামানন্দকে যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্ 
অধায়ন করাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী এই তিন জনকে গৌড়ভূমে ভক্তিগ্রস্থ প্রচারের 
জন্থ প্রেরণ করেন। যাত্রকালে, 'লোকনথ গোস্বামী সেহাবিষ্ট হৈয়া। নরো- 

ত্তমে দিলা শ্রীনিবাসে নমর্পিঝ ॥ নরোত্তমে করিতে কহিল! বার বার । শ্রীবিগ্রহ 

সেবা! সঙ্কীর্ভন সদাচার ॥ * * শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিঝ।ম নংরাত্তমে। শ্তামানন্দে 

সমর্পি বিহ্বল মহাপ্রেমে।৮ শ্রীনিবাস প্রন্তি কহে এ ছুই তোমার । সর্বমতে 
তোমারে সে এ দোহার ভার ॥” ( নরেদ্ম বিলাস) । লোঁকন$থখ গোস্বামী 

নরোত্তম ঠাকুরকে আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিফ! অনাসন্ত“ভাবে সংসার 

ধর্ম প্রতিপালন এবং সৃতত সাত্বিকভাবে অবস্থান করিয়া! ভঙজনানন্দে কালফাপন 

করিঙে আদেশ প্রদান করেন। 

বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্বম ঠাকুম ও শ্যামানব্দ 

পঞ্চকোটের দশ বাঁর ক্রোশ দূরবর্তী ম্বলিয়াড়ার নিকট গ্বোপালখুর গ্রামে উপ- 
স্থিত হইলে তথ। হইতে রাত্রিকালে গ্রন্থের গাড়ীখানি বিষুধ$পুরের রাজ। বীরহাস্বী- 
রের অধীন দস্থ্যগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। এই দারুণ দুর্ঘটনাদ্ধ তিন জনেই 
বিব্রত হইয়া পড়িলেন, অনেক অগ্ুসদ্ধান করিয়াওএমাপাততঃ এই গাড়ীর কোন 

সন্ধান হইল না ।* এদিকে শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ, নরোত্বম বাটা গিয়! ছুই 
জন লোক সমভিব্যাহীরে শ্তামানদ্দকে তাহার দেশে পাঠাই! দ্িবেন। অনন্তো- 
পায় হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, জীব গোস্বামীর আদেশবশতঃ নরোত্তম ও শ্তামা- 
নন্দূকে বিদায় দিয়া একক গ্রস্থানৃম্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নরোত্তম ঠাকুর অতিশয় 
ছঃখিতান্তকরপে্ণ্জোনিবাণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্তামানন্দের সহিত খেতরী প্রত্যা- 
গমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের জনক জননী হারাঁনিধি প্রাপ্ত হইয়া পরম 
পুলকিত হইলেন, ভাবিলেন্ত এখন হইতে নরোত্বম সংসারে প্রবিষ্ট হইবেন। 
কিন্তু উদাসীন যুবক তাহাদের সে আশা! পূরণ করিতে অসমর্থ) সুতরাং সুমি 
বচনে সাস্বন। করিয়। তাহার সন্ন্যাস-ব্রতাবলস্বনের কথ! বিবৃত করিলেন, তিনি 
একবারে দেশত্যাগ না করিয়া তাহার দীক্ষাগ্ুরু লোকগ্লাথ গোস্বামীর আদ্দেশমত 
রাজধানীর প্রাস্তভাগে একটা 'ভজন কুটার' নির্মাণ করিয়া তথায় ভজনানন্দে 
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. কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন; কেবলমাত্র দিনাস্তে একবার জ্বনক জননীর 
চন্সণ দর্শনার্থ রাজবাটী আগনন করিতেন। ঠাকুর মহাশয় এইরূপে সন্যাস- 

ব্রতাবলম্বন করিলে তাহার পিতা রাগ! কষ্ণানন্দ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ পুরুযোত্তম 

দত্তের পুত সন্তোষ দত্তকে বাজাভার প্রদান করিলেন। 

কিয়দ্দিবসান্তর, ঠাকুর মহাশয় ও স্ঠাানন্দ ভজন কুটারে, আচার্য্য প্রতুর 

নিকট হইতে অপহৃত গ্রন্থেঃদ্ধারের সংবাদ প্রাঞ্চ হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 

উঠিলেন। পরে জীব গোস্বামীর আদেশমত ঠাকুর মহাশয় দুইজন লোক সম- 

ভিব্যাহারে ্টামানন্দকে তাহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরমহাশ 

তদবধি কিছুদিন অন্তরজ নঙ্গী হঈতে বিছিন্ন হইয় ক্কুগ্নমনে কালযাপন কি 

লাগিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের লীপাস্থল নবদ্বীপ, নীলাচল প্রভৃতি 
তীর্থ-দর্শনে [দেশে বহির্গত হইয়। যথাক্রনে নবন্ধীপ, শাস্তিপুন্ত, সপ্তগ্রাম, _খড়দহ, 

খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্তান ভ্রমণ ও তংস্থানের মহান্মুভব গোস্বামীমহোদয় 

গণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে 

যাজপুর, গোপীবল্লুভপুর এবং নৃসিংহপুঠে আগমন করেন; শেষোক্ত, স্থানে 
, স্তামানন্দের সহিত তাহার পুনঞিলিন হয়। এখানে ছুই চারি দিন অবস্থানের 

পর প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীণ্ডে উপনীত হন) শ্রীথগ্ড হইতে শ্রীনিবাস 

আচার্ষোর বাটি যাজীগ্রামে আসিয়। তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঠাকুর- 
মহাশয় ইতি পূর্বে শ্যামানন্দকে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 

খেতরীতে শুভাগমন করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া আপিয়াছেন) এখন তিনি 

আচাধ্যপ্রতৃকে তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । ফাজিপ্র।ম হইতে ক্রমে 

কাটোয়া, একচক্র প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়। গ্লেতরিতে প্রত্যাগমন করেন। 

খেতরীতে প্রত্যাগমনের পর ঠাকুর মহাশয় শ্রাবিগ্রহগণের উপযোগী মন্দিরাদি 

নিশ্মাণ কার্ষে; প্রবৃত্ত হইয়! অচিরে তাহা সথসম্পন্ন করিলেন। মহাপ্রভুর 

জন্মতিথি আগামী ফাস্তনী পূর্ণিমায় মহামহোৎসবের সৃহিত্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ 

কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার বাসন! করিলেও শ্রীঝাচার্য্য প্রহর অপেক্ষায় মহোৎসবের 

কার্যে হস্তক্ষেপ' করিতে বা অগ্রসর হইতে পারিতেছেনু না ; এমন সময় ঠাকুর 

মহাশয় বুধরী গ্রামে আচার্য্য প্রতৃর আগমন-বার্ডী শ্রবণ করিয়! স্বয়ং তথায় 
উপনীত হইলেন। এইস্থাল্লে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত আজীবন 

*সথ্যহজ্রে আবদ্ধ হন। কবিরাজ মহাঁশয় মহোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র 

করিলে, রা, বঙ্গ, উৎকল ও গৌঁড়তুমে নবদ্বীপ, শাস্তিপুর, কাটোয়া, পথও 
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প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় গৌরভক্তকে স্বগণসহ মহোৎসবে যোগদান করিবার 
নিমিত্ত, তাহার অনুলিপি প্রেরিত হইল। তাহার পর আচার্য্য প্রভুর আদেশ- 

মত ঠাকুর মহাশ্ঠয়, রামচন্দ্র কবিরাজ সমভিব্যাহারে অগ্রেই খেতরীতে প্রত্যাগমন 

করিয়া মহোৎসবের আয়োজনে প্রব্ৃত হইলেন । যথা সময়ে আচার্য প্র 
খেতরীতে মহোত্সবের বিঞুল জায়োজন দেখিয়। পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে 
নানা দেশ হইতে দলে দলে অসংখ্য, বৈষ্ণব মোহান্তগণ খেতরীর মহোৎসব 
দর্শন করিম! ধন্য হইবার জঙ্ঘ শুভ্তীগমম করিতে লাগিলেন-__নির্দিষ্টদিন যতই 

নিকটবর্তী হইতে লাগিল, খেতরী রাজধানী, অভ্যাগত বিপুল জন-সজ্ঘের 

আনন্দ-কোঙ্গাহলে ততই" মুখরিত হইয়! উঠিতে লাপিল। ,কি জানি, কাহারও 
কোনরূপ ব্যক্তিগত অন্থবিধ! ঘটে, এই 'আশঙ্কাস্ সন্তোষদত্ত স্বয়ং তত্বাবধারণ 

করিতে কাগিলেন। বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের"জন্ত স্বতক্ত্ ভাণ্ডার, পরিচীরক প্রভৃতির 

বন্দোবস্ত হইল রামচন্্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, ্াসাচারধা, শ্তামানন্দ, 
ইহার। স্বয়ং বৈষ্ণবুমণ্ুলীর পরিচর্ষ্যায় নিযুক্ত হইলেন। সমাগণ্ত অসংখ্য 

বৈষব মোহাগুগণের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর পত্ব শ্ীজজাহব! দেবা, পুত্র বীরভদ্র 
গোস্বামী ও জামাতা মাধবু আচার্য্য, অদ্বৈত আচাধ্য রর পুত অচ্যুতানদ 
ও গোপাল মিশ্র, চৈতন্-ভাগবত-কাৰ বৃন্দা ধনু দাস, পদকর্তা বলরাম দাস, গোবিন্দ 

দাস ও জ্ঞান দাস, হৃদ চৈতন্য, কৃষ্তদাঁস্, স্তামানন্দ, রুনর্শান সরকার, লোচনানন্দ, 
যছুনন্দন, মনোহর দাস, গ্ররমেশ্বরী দাস, গোকুল দাস প্রভৃতি খ্যাতন্কাম৷ মহাম্থ- 

ভববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠকগণ এই অভূতপূর্ব মহামহোধ্সবের 
পঙ্ঘান্ুপুঙ্খরূপে "বিবরণ “নরোত্বন বিলাস” প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে 
পাইবেন। 

ফাল্গুনী শুরলাপঞ্চমীর দিন হইতে বাগ্চোখসব আরম্ত হইল। নি্দিষ্ঠ 
দিনের প্রভাঁতে নবনির্মিত মন্দিরষটুকের প্রাঙ্গণ চত্বর বিচিত্র ভূষায় বিভৃষিত 
হইয়া এক অপূর্ব "শ্রী ধারণ করিল। বিচিত্রচন্্রাতপতলে যাবতীয় বৈষ্ণব- 
মোহান্ত যথা নির্দিষ্ট স্থানে স্মাসন পরিগ্রহ করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে গ্রনিবাস 
আচার্য প্রভু শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, প্রতিষ্ঠা ও পৃজাদি নুসম্পন্ন করিলেন। 
এইরূপে গৌরাঙ্গ (ভ্রীবিষুপ্রিয়া সহ চৈতন্ত দেব), বল্লভীকাত্ত, শ্রী, 
ব্রজমোহন, রাধাকাস্ত ও রাধারমণ এই ষড়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল । 

প্রতিষ্ঠা কার্য হুম্পর হইয়! গেলে ঠাকুর মহাশধ, মোহস্তগণের অস্মতি 
অন্ছসারে দেবদাস, 1গণ্জাড 
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গায়ক ও সুমধুর বাদকগণ সমভিব্যাহারে স্বরচিত সুমধুর পদাবলী গাহিতে 
আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর মহাশয়, স্থুসন্বন্ধ নবপ্রণালীসম্মত এছ কার্তন-সম্প্রদার 

নটি করেন। গড়ের হাট পরগণায উদ্ভব বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের: প্রবর্তিত 
কীর্তন প্রণালী গড়াণহাটি-কীর্তন নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । সমবেত 

বৈষ্ণবমগুলী ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত সুমধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়। একবারে” 

মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাহার এই নৃতনু স্বর তাল সমন্বিত 

কার্তন প্রণালীর প্রশংস। সমগ্র দেশময় (প্রচারিত ইইয়৷ গেল। মহোৎসবের 

পর ছুই দিনকাল বৈষ্ণবগণ . খেতরীতে অবস্থান করিয়৷ স্বন্বস্থানে প্রত্যাবর্তন 

করিলেন। কেবল মাত্র আচাধ্য প্রভু, শ্তামানন্ন, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি 

আরও কিছু দিন খেতরাতে অরস্থান করিলেন । জাহৃবা. দেবী পঞ্চমীর দিন 
স্থপ্রনিদ্ধ পদকর্ত। গোধিন্দ কবিরাজ ও ভ্ঞানদাঁস এবং জামাতা মাধব আঁচার্ষ্য 

সহিত বৃন্দাবন যাত্র! করিলেন । তদনস্তর একমাস পর আচাধ্য প্রভু ও 

শ্তামানন্দ,' নরোত্বম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট রামচন্দ্র ,কবিরাঙ্গকে রি 

প্রস্থান করিলেন । 

“এমন ভক্ত সমাগম জনতা, এমন নৃত্য-কীর্তন 'সমারোহ ্ন সমাজে 

কোন মহোত্সবে' হয় মাই, হইবে কি না জানি না। এই উৎসবে নৃত্য 
কার্তনে যোগদান করিয়া সহ সহত্ম লোকের জীবন-শ্রোত পরিবন্তিত হইল। 
যাহারা প্রথমে বিদ্ূপ করিতে আসিয়াছিল, .তাহারাও প্রেমাশ্রসলিলে 

ভাসিতে ভাদিতে চলিয়। গেল। শত শত দুক্ষিয়াসক্ত দন্থ্য, তশ্কর, পাষণ্ড 
নরোত্তমের পদতলে লুন্ঠিত হইয৷ আশ্র্ন ভিক্ষা করিল।' (শ্ত্ৰানবাস আচার্য্য 
চরিত পৃঃ ২২১) | 

“এই উৎসব অতীত ইতিহায়ের ছুনিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যে একটা 

পথপ্রদর্শক আলোক স্তস্তম্বরূপ ; ইহার প্রভাবে আমর সমাগ্রত অসংখ্য 

বৈষ্ণব মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অশ্ুুসণ ফরিতে পারি; 

ইহার! ছায়ার ন্যায় ত্বরিত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়৷ পড়িলেও 

সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা' তাহাদের উত্তরীয়, বস্ত্র 
১৫০৪ শক অস্কিত করিয়া দিয়াছি; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বেৈষ্ণৰ 

লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে । (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩৫ ) 

মন্কোৎসবাস্তে ঠাকুর 'নহাশক় ' রামচন্দ্র. কবিরাজের সহিত, খেতরী হইতে 

এ+চক্রাশ দূরবর্তী ত্ঠাহার স্বরচিত 'ভঙ্জনস্থলী' নামক নির্ভন স্থানে নানাবিধ 
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ভক্তিগ্রস্থ গাঠ ও ভজন সাধন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি 

গ্রতিদিন লক্ষ নাঁম গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র 

সমভিব্যাছারে আচার্য্য ওঁর বিষুপুরের মহোৎসব গমন করিয়া প্রত্যাবর্তন কাঁলে 

পুনরায় নবদ্ধীপ পরিক্রম! করিয়া আদ্দেন। 
“ক্রমে ঠাকুর মহাশয্কের 'প্রভাব এতদুর বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, নান! স্থান 

হইতে বহুসংখ্যক লোকু তাহার নিকট দুক্ষা-মন্ত্র লইতে আসিত। সংকুলজাত 

অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সম্ত্রাস্ত রাজ! জমিদার মন্্রশিষ্য হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের 
চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণগণ কায়স্থ কুক্ললাপ্তব ঠাকুর মহা- 

শয়ের শিষ্য হইতে লাগিষ্ঠেন দেখিয়। ব্রাঙ্গণ সমাজে তুমুল. আন্দোলন উপস্থিত 

হইয়াছিল। পরিশ্ে ঠাকুর মহাশয়ের অসামান্ত সাধুত1» ও মহত্ব দর্শনে 

তাহাকে আর কেঁহ সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করিত না! ( প্রনবাস আচার্য 

চরিত ) 

গেয়াস গ্রাম নিবী শিবানন্দ ০আচার্ের পুত্রদপ্ধ হরিনাম ও রামরুফ্ণ। 

গাভীল। গ্রামবাসী সুপগ্ডিত গানারায়ণ চক্রবত্ী, ও দিখিজয় পণ্ডিত রূপনারায়ণ 

প্রভৃতি খ্যাতনামা পঞ্ডিতমঞ্জলী এবং রাজা নরসিংহ, চাদরায়, হরিশ্চ্্র রায় 
প্রভৃতি রাজা জমিদারগণ ঠাকুর মহাশয়ের শিক্যুত্ব অঙ্গীকার করিয়! ধর হইয়া. 

ছিলেন। অনেক দস্থ্য তস্করও ঠাকুর মৃহাশয়ের পুণ্য প্রভাবে নবজীবন ,লাভ 
করিতে সমর্থ হ্হয়াছিলণ। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র কবিরাজ আলীর্ধ্য প্রভুর 
সহিত ৃ্দাবনে গিয়া দেহত্যাগ করেন; আচার্য্য প্রভুও কিছু দিন' পরে 
অপ্রকট হন। কর মহাশয় এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদে অস্থির 

হয়| পড়িলেন। এই সময়ে তাহার অবস্থার কথা তিনি স্ুয়ং লিখিয়াছেন, 

“গৌরাজ সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর, নরহরি যুকুন্দ মুর্ারী। 
শ্রন্বরূপ দামোদর, হয়িদাস বক্রেশ্বর। শুসব গেমের অধিকারী ॥ 

করিল! যে সবপলীলা, শুনিতে গলে শীলা, তাহা মুঞ্ি না পাই দেখিতে ॥ 
তখন না হল জন্ম, না নুঝিনু সেই ধর্ম, এই শেল রছি গেজ চিতে॥ 

প্রভু ্নাতন রূপ, রতুনাথ ভট্ষুগ, ভূগর শ্াজীব লোকনাথ । 
এ সকল প্রভূ মেলি, কৈল৷। কি মধুর কেলি; বৃন্দাবন ভক্তগণ সাথ ॥ 

সভে হেলা অদশন, শৃস্ত ভেল ভ্রিভূবন, আ্বাধল হইল এন! আখি। 

কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ, * আছি টধন মর! পণ্ড পাখী। 
আচার্য্য শ্রী শ্রীনিবাস, আছিঙ্ু যাহার পাশ, কথা শুনি যাইত গ্রাণ। 
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তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র নাআইল, ঢ£খে জিউ করে আন চান॥ 

থে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, এছার জীবনৈ নাহি আশা। 
অঙ্গ জ্ক বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই, ধিক, ধিক নরোত্তম'দীস॥৮ 

অনন্তর তিনি সশিষ্য গান্তীল! গ্রামে গিয়া! কাণ্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে 

্বইচ্ছায় গঙ্গালাভ করেন। প্রতি বৎসর, খেষ্তরীতে এতদুপলক্ষে একটি 
বৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । এই সময় অসংখ্য ' বৈষ্ণব সমবেত হট্য়। 
খেতরীতে মহোৎসব করিয়! থাকেন। 

দেহ ত্যাগের অবাবহিত পূর্বে ঠাকুর মহাশয়ের পারা অলৌকিক 
ক্রিয়ার কথ। বৈষ্কব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ৮ 

“ঠাকুর মহাঁপয়ের পরিবার ভতি বৃহৎ। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, 
রঙ্গপুর, পানা প্রভাতি স্থান ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন | অধিফ কি; 

মণিপুরের রাজারা তাহার পরিবার। ( নরোভ্তম চরিত ) 
সাহিত্য-সেবা-_ঠাকুর মহাশয় সংসৃত সাহিত্যে মহাপণ্ডিত হইলেও জন- 

সাধারণের ভন্য তিনি সরল নজভাষায় প্রস্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি 

যাবতীয় ভত্তিশাস্্র এবং ভজন মার্গের পারদর্শী ছিলেন; ; সুতরাং তাহার হৃদয় 

নিঃহৃত বাণী দ্বার সংসারাননত মানবন্ৃদয় সপ্তীবনী অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত 

হইলে এক সুমধুর ভাবের স্ফুরণ হইয়া 'ধাকে। তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় 

্শ্থই প্রত্যেক নরনারীর আদরের বন্ত। ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র মত মর্ম 
ম্পর্শা ও চিত্তদ্রবকারী প্রার্থনা সাহিত্য জগতে অতি বিরল। এই প্রার্থনা গুলি 

সাধারণতঃ, প্রবর্ত দশা (ক্রিয়ারস্ত, ) সাধক দশা (ক্রিয়া! সাধন ), ও সিদ্ধদশা 

( সেবা অভিলাষ ) সাধকের এই তিন দশার পর্ধ্যাঁয় অনুসারে বিরচিত। এই 

স্থানে কয়েকটি মাত্র প্রদত্ত হইল- 
১ 

“হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাঁপী। নিরখিব নয়নে যুগল বূপরাশি ॥ 

তেজিয় শয়ন স্থ বিচিত্র পালস্ক। কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ ॥ 
যড়রস ভোজন দুরে পরিহরি। কবে ব্রজে খাইব করিয়! মাধুকুৰী । 
কনক ঝারির জল দুরে পরিহরি'। কবে যমুনার জল থাব কর পৃরি ॥ 

পরিক্রম করিয়া ফিরিব বনে বনে। বিশ্রাম করিব গিয়া যমুন! পুলিনে ॥ 
তাপ দূর করিব শীতল বংশী বটে। .কবে ব্রজে বসিব সে বৈধব নিকটে। 
'নকবোত্বম দাস য় করি পরিহর। কবে বা এমন দশ! হইবে আমার ॥ 
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কর কৌপীন *লৈয়া ছেড়া কাথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়৷ সকল বিষয়। 

কষে অনুরীগ হবে| ব্রজের নিকুপ্ধে কবে, যাইয়া করিব নিজালয়। হরি হরি 

কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল, বন্দাবনে, খাঞা৷ দিবা অবসানে, ভ্রমিব 

হ্যা উদাসীন ॥ শীতল যমুনা জলে, নান করি কুতৃহলে, প্রেমাবেশে আন- 

নিত হৈয়া। বাঁহুপর, বাছু ভুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াৰ 
কান্দিয়া ॥ দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে * তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি 

দিব। কীহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাহা গিরিবরধারী, কাহা নথ বলিয়! ডাকিব॥ 

মাধবী কুপ্জের পরি, স্তথে বসি শুক শারী, গাইবেক রাধারষণ রস। তরুমূলে 
বসি ইহা, শুনি যুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে গোএগব দিবস। প্রগোবিদ্দ গোপী- 
নাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ, দেখিব রঙুন সিংহাসনে । দীন নারোতম দাস, 

করয়ে দুর্লভ আশ, এ মতি হইবে কত দিনে ॥ 
, ৩ 

হরি হরি আর কি এমুন দশা হব। এগ্ব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে 
মজি, আর কবে ব্রজভূর্মে যাব ॥ _সুখমন বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন, সে ধূলি 
লাগিব কৰে গায়। প্রেমে গদ গুদ হৈয়াঃ রাধার, নাম 'লৈযা, কানিক়া 

বেড়াব উভরায় ॥ নিভৃতে নিকুঞ্জে যারা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া, ডাকির হা 
রাধানাথ বলি। কবে যমুনার তীরে, পরশ কবিব নীরে, কবে খাৰ করপুটে 
তুলি॥ আর রি এমন হব, শ্রীরাসমগ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দেব ছায়। 
ৰংশীবট ছায়! পাএ॥, পরম আনন্দ হৈয়!, পড়িয়া রহিব কবে তায় ॥ কবে 

গোবদ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাঁস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে 

কবে, এ দেহ পতন হবে, আশা! করে নরোত্তম দাস ॥ 

রাধাকষ প্রাণ মোর, যুগ্রল কিশোর । জীবন মরণে আর গতি নাহি 
মোর,॥ কালিন্দীর কুলে কলি কদম্বের বন। রতন বেদীর উপর বসাব ছু'জন।॥ 
শ্তাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গম্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্র॥ 
গাথিয়। মালতীর মালা দিব দৌহার গলে। অধরে তুলিয়! দিব কপূর তান্ধুলে॥ 
ললিতা বিশাখ৷ আদি যত সখীবৃনদ ! আল্লায় করব সেবা চরণারবিন। ॥ 

শু চৈতন্ত প্রভুর দাস অহু্ণাস। * সেবা অভিলাব করে নরোত্ম দাস ॥ 
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ঠাকুর মহাশয়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না। এই 

স্থানে শ্রীগৌরাক্গ বিষয়ক একটা পদ উদ্ধৃত হইল-_ 
“কাঞ্চন দরপণ, বরণ স্থগোরারে, বরবিধু জিনিয়া! বয়ান ।% ছুটি আঁখি নিমিথ 

মুরখবর ' বিধির, না দিলে অধিক নয়ান॥,, হরি হরি কেনবা জনম হইল মোর 1 
কনক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ সুবলনী, হেরিয়া নাকেনে কৈলাম ভোর ॥ রা 
আজাহুলধিত ভুজ, বনমালী৷ বিরাজিত, মালতী কুনম্ স্বর্গ । হেরি গোরা! 
মুরতি, কত শত কুলবতী, হানত মদন্ তর্ক ॥ অনুক্ষণ, প্রেমভরে সে রাঙা 

নয়ন ঝরে, না জানি কি রূপে নিরবধি। বিষয়ে আবেশ মন, ন! ভজিন্ু সে 
চরণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ নদীয়া নাগরী, গেহ ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় 

গদাধর বাম পাশ। মোহে. নাথ অন্দীকরু, বা কলপ তক্ষ, কহে দীন নরো- 
তম দাঁ।” « 

হাট পত্ভন' ক্ষুদ্র কবিত1 হইলেও বৈষ্ণব সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে । 
“প্রেমতক্তি চক্জরিকা' গ্ন্থখানি ঠাকুর মহাশয়ের পরিণত বুক্সের রচন!। তাহার 
অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ মহাঁশয় শেষবার বুন্দাবনে গমন করিলে তিনি 

' যখন একাকী অবস্থান করিতেন, কাহারও সহিত ধড়, বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন 

না-_প্রেমভভ্ভি চত্ত্িকা' গস্থখানি সেই সময় রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঠাকুর 

মহাশয় “নৈষ্ঠিক ভজণা' 'রাগের ভজন, এভূতি ভজনতত্বের সংক্ষিপ্ত মালোচনা 

করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন-_ 

“কর্মী জ্ঞানী মিছ! ভক্ত, না হইবে অনুরত্তী, শুদ্ধ ভ্জনেতে কর মন। ব্রজ 

জনের যেই মত, ভাহে রবে অনুগত, এই সে পরম তত্বধন | প্রার্থনা করিবে 

স্দা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা, নাম মন্ত্রে করিপ্পা অভেদ | একান্ত করিবে মন, 

ভাব রাঙ্গ। শ্রাচরণ, গ্রন্থি পাপ হরে পরিচ্ছেদ ॥ * * জল বিনা যেমন মীন, হুঃখ 
পাঁপ আমমুহীন, প্রেম বিনা! সেই মত ভক্ত। চতক জলদ গতি, এমতি প্রেমের 

রীতি, জানে যেই সেই অন্ুরক্ত ॥ মকরন্দ ভ্রমে যেন, চঝোর চন্দ্রিম! হেন, 
পতিব্রত। জ্্রীলোকের পতি । অন্যরে না চলে মনু, যেন দরিদ্রের ধন, এই মত 
প্রেম তক্তি রীতি ৷” 

অন্থঞ্-_ 
"জান কর্খ করে লোক, নাহি জানে ভক্তি যোগ, নীনা মতে হুইয়ে অজ্ঞান 1 

তার কথ নাহি শুনি, পরুমার্থ তত জানি, প্রেম ভক্তি পরম কারণ ॥ 'জগংব্যাপক 
হরি, অজভব আজ্ঞাকারী, মধুর মূরতি সার লীলা । এই তন্বজ্ঞানে যেই, পরম 
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সহ সেট, তার সঙ্গ করিন এক্কল|॥ পরম ঈখন কৃষ্ণ, তাহে বহু মনতুষ্ট) ভজ 

'তাতে বরজ-ভাব হয়ে । র্িক ভকতি সঙ্গে, রহিবা পিরীত বঙ্গে, ব্রজপুবে বসতি 

করিবে॥। আর কর্থী না শুনিব, মার কথা না কহিন, সকলি কহিব পরমার্থ। 

প্ীর্ঘনা করিব যথা ধ্লালসা হে কৃষ্ণ কথা, ইহা বিন্ু সকলি অনর্থ।» 

বাহুল্য ভয়ে, ঠাকুব মহাশফ্ বিরচিত অপবাপর গ্রন্থ হইতে আর উদ্ধৃত 

হইল না। 'বসসাব' গ্রন্থে খা্িকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, চৌষটি ভঙ্তনাজ 

প্রভৃতি বৈষ্ণবগণেব জ্ঞা্তব্য বিষ বিবৃত লাছে। 

শ্রীশিববতন মিত্র । 

ভাগবত ধর্ম 
০০০০০ 

বর্তমান যুগেব যাঠ! য্গধর্ম্ম ভ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থে তাহাই কীর্তন কব! হইয়াছে। 

পূর্ব পূর্ব শাম সমূহে ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদদশ কথিত হইয়াছে, শ্রীমস্তা- 

গবত শাস্ত্রে তাহাব ধ্বংসঞ্কব] হয় নাই, সেই সমস্ত উপদেশেব মাধ্য তাহাদের 
সার্থকতা ও চবম লক্ষ্যক্ূপে যে তব লুষ্টায়িত ছিল, শ্রীমভাগবত গ্রন্থে সেই তত্বকে 

স্পষ্ট কথিয়! ব্যক্ত কব! হইয়াছে । *পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই পবম তৃত্বের 
নাম প্রেম, একমাত্র শ্রীভগবানই ইহাঁব বিষয় । এই প্রেমকেই পঞ্চ্ব পুরুষার্থ 

বলে। 

* যৃতক্ষণ সৃর্য্যদেব* উদ্দিত না, তয়েন, ততক্ষণ নক্ষত্রগণ আলোক দান করিয়া 

মানবেব যে আলোকের প্রয়োজন তাহা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু 

সূর্য্য উদ্দিত হইলে নক্ষত্রগণ যে ধ্বংসপ্রাপ্ধ হয় ব| পলায়ন করে, তাহা! নহে, তবে 

ুষ্ধ্যেব উজ্জল আভায মলিন হইয়। পড়ে ও *নুর্য্যের আলোক যাহার চক্ষুতে 
লাগিয়াছে মে আঁব নক্ষত্রগণকে দেখিতে পায় না, ববৎ নক্ষত্রগণের দ্বারা এতক্ষণ 

কোন প্রকারে যে কার্য সাধিত হইতেছিল, হূর্যযালোকে তাহা *সুশৃঙ্খলায় ও 

স্থন্ববরূপে সাধিত হয়। এখন জগতে যদ্যপি এমন কেহ থাকেন, ধিনি সূর্য্য 
উদ্দিত হইলেও তাহ। দেখিতে পাইতেছেন “না, তাহা হইলে নক্গত্র-কিরণেই 
তাহাকে নিজের কার্য্য চালাইতে হইবে । সেইর্প প্রেমের কথা! জগতে প্রচারিত 

হওয়াব পর, একমাত্র যিনি প্রেমল্মীতা তিনি মানবৈব দ্বারে বিচরণ করিয়া 
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যাচিয়া যাচিয়। নির্বিচারে সকলকে এই প্রেমধন বিতরণ করার পরেও যদ 
কেহ এই প্রেমধর্মের প্রকৃত মর্ম অনুভব করিতে না পারেন, তাহা হইলে 

অহঙ্কারের ভূমিতে দণ্ডার়মান থাকিলে যাহা! হয়, তাহারও তাহাই হইবে অর্থাৎ 
তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ববর্গের উপাসনা করিবেন। খাহার। আত্ম- 
রক্ষার জন ব্যাকুল ও সর্বদা চেষ্টান্বিত তাহাদের নিকট এই প্রেমধর্ম্নের কণা 
বর্ণন। করা একেবারে. নির্র্থক 1 যাহার! শ্মভগবানের কৃপায় এই প্রেমের 

আভাসমাত্র প্রাঞ্চ হয়েন তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, তাহারা এক- 

শ্রেণীর মৃতন জীব। তাহারা নিজের জন্ত কিছুই চাঁহেন না, স্বর্গ, মোক্ষ, 

বর্ষ্য কিছুই চাহেন্ না, নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। 
একমাত্র প্রেমাম্পদ প্রেমদীক। শ্রীভগবাঁন যেমন তাহার এই বিশ্বলীলায় নিজের 

অচিস্ত্য ও অননুয়েয় মাধুর্য রাশি বিতরণ করিয়। নিখিল চরাচরের ক্ষুদ্র পরমাণুটি 

প্যস্ত অমৃতায়মান করিব]র জন্য নিত্য, ব্যাকুল, এই ব্যাকুলতাঁয় তাহার অধরে 

যেন আর লুধারাশি ধরিতেছে না, সর্বদা উৎলিয়া উথলিয়৷ উঠিতেছে, আর 
তিনি সেই উচ্ছলিত অধর-স্থধাবংশীরবের মাহায্যে অর্থাৎ আদিভূত যে আকাশ, 

. তাহার ধর্ম যে শব্ধ, সেই শববকে আশ্রয় করিয়া নিখিল ভূতগ্রামকে প্রেমময় 
করিতেছেন, এই জন্ই সেই বংশীবাদনকারী হরি ভূর্তভাবন। 

কিন্তু এই ভাবটুকু, এক শ্ীভগবান.বা তাহার ভক্ত ছাড়া আর কেহ 
কাহারও মধ্যে জাগাইতে পারেন ন1। 'আত্মবিসর্জনেই স্থখ, আত্মরক্ষায় নহে, 

সুখবাঞ্। লা থাকাই, কোটিগুণ বা অমিত সুর্থলাভের একমাত্র উপায়, এ কথ! 

কেহ কাহাঁকেও তর্ক দ্বার। বা যুক্তি ছার! বুঝাঁইয়া দিতে পারেন ৪11 
শ্রীস্ভাগবতের প্রথম হইতে মুখ্যরপে এই প্রেমের ' কথাই কীর্ভন করা 

হইয়াছে। পুর্বে শৌণকাদি খবিগণের প্রশ্নের উত্তরে সত কর্তৃক কথিত 

শ্লোক কয়েকটি আলোচন। করা হইয়াছে। নিম্নের শ্লরোকে পূর্বের কথাই 
দৃটীকৃত করা হইতেছে- 

ধর্্ঃ স্বনুষিতঃ পুংসাং বিষক্সেন কথাস্ত্ব ষঃ। 

নোৎগ্াদয়েদষদি রতিং শ্রম এব হি কেখলং ॥”৮ 

ধর্ম বলিয়। যাহা। প্রসিদ্ধ, তাহা স্থন্দররূপে অনুষ্ঠান করিয়া! শ্রীভগবানের 

 লীলা-কথায় যগ্চপি কুচি না হয় তাহা' হইলে সেই ধর্বিষয়ক শ্রম বিফল শ্রম 
' মাত্র । 'শ্রীধরন্বামী বলিতেছেন যে, ষে ধর্শের লক্ষ্য মোক্ষ তাহাও বিফল-শ্রম | 

'কেবল' পদের দ্বার! ইহাই/ব্যঞ্জিত' হইয়াছে। ন্বর্গাদি যে ফল তাহ! ম়শীগ 
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'এব' পদের দ্বারা তাহাব নিরাকরণ হইয়াছে । শ্রুতিতে বল! হইয়াছে ফে, 

ধাহাবা চাতুশ্বান্ত ব্রজ্ঞ করেন তাহাদের এই কৃত অক্ষন্ন হইয়া থাকে । 

( অক্ষয্যং সু বৈ চাতুমণন্ত যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি ) বস্ততঃ তাহা হয় ন!, ইহাই 

গ্রতিপাঁদন করার জন্য “হি” এই শব্দটি ব্যবহার কব! হইয়াছে। আর্গল কথ! 

ঞঁই, যে ইহলোকে যেমন কর্মের দ্বারা অধিকৃত লোকের (সম্পদেব ) ক্ষয় হই! 

থাকে, পরলোকে পুণ্যেব দ্বারাঁ উপার্জিত লোক্ষেরও সেইরূপ ক্ষয় হইয়া 

। থাকে। 

আমবা পূর্ব প্রবন্ধে ভক্তির অগ্তন্ততা ও মৌলিকতা৷ সম্বন্ধে সামান্ত আলো- 

; চনা করিযাছি। পূর্ববশ্লোকে ও বর্তমান গ্লোকে তাহাই গ্রতিপাদদিত হইল। 
বর্তমান গ্লোকটিব ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব ঠগাম্বামী মহাশয় উপসংহারে 

বলিলেন “গ্লোকদফেন' ভক্তিনিবপেক্ষা এ জ্ঞানবৈবাগ্যে তু উৎসঃপেক্ষে ইতি 
লভ্যতে 1” অর্থাৎ জীবেব যাহা একমাত্র কল্যাণ গাহা ভক্তিদেবীই অপব 

কাহাবও সাহাযা না লইয়া সাধন করিয়। থাকেন।, জ্ঞান 'ও বৈরাগ্য যে আমা- 
দের কল্যাণ কেন তাহাতে তাহীবা ভক্তিদেদীর অপেক্ষ। রাখেন অর্থাৎ 
রাজরাজেশ্ববী শ্রীতক্তিদেবী গাশ্ধর্দের পশ্চাতে ও সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া 

তাহাদের কার্ধ্য সম্ভব করেন। 

শ্রজীব গোস্বামী এই গ্লোকেব ক্ডাখ্যায় দেখাইয়াছেন, বে শাস্্কাব “এব” 

শনের দারায় প্রব্বতি লক্ষণ যে কণ্ম তাহার ফলে যে স্বর্গাদি লোক তাহার 

ক্ষরিফু্র প্রতিপাদন করিলেন। *'হি* শবেব দ্বারায় যেমন ইহলোকে কর্ম্জিত 
লোকসমূহ ক্ষয় হইয়। থাকে সেইরূপ, এই কথা বলিলেন। আর “কেবল” 
&ই অবায় শবটিব দ্বারা গ্রতিপাদ্দিত হইল যে কেবলমাত্র নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ 
যে ধর্ম তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞান হয় তাহা নর্খবর। “হি” 
শবের ত্বারা বেদের একটি প্রমাণের কথ! সচিত হইয়াছে, তাহা এই__ 

“যস) দৈবে পর] ভক্তিরথা দেবে তথ! গুরৌ। 
তস্যৈতে কথিতা্র্থ।ঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৮ 

এইবার আমরা! শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাণয়ের টীকা অন্ুসাবে এই গ্লোকটির 
মর্ম আলোচনা! করিলে শ্রীম্তাগবতে বর্ণিত" যে যুগধরন্্ম তাহার তত্ব অনেকটা 
বুঝিতে পান্রিব। 

ব্রার রোমহর্ষপের পুত্র উগ্রশ্রবা ,হুত পবধন্ম কি তাহাই, বর্ন! করিতে থিম 
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বলিলেন, যাহা হইতে শ্রীভগবানে অহেতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি জন্মায় তাহাই 
পর ধর্ম। এ প্রকারের উত্তর পূর্ব দেওয়া হইত না। পূর্বে বলা হইত 

বর্ণাশ্রম ধর্মই পর ধর্ম । শ্রীমত্তাগবত অবস্ত ব্র্ণাশ্রম ধর্শ,যে কিছুই নহে এমন 

কথা বলেন নাই, তবে অবন্ঠ এ কথা বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম উদ্দেশ্ত নহে, 
উপায়। উদ্দেশ্ট এই প্রেম। বর্ণীশ্রম ধর্মের বিধি নিষেধ অনুসারে নিত্য 

নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম সাধন,করিতে করিতে এনিত্য সিদ্ধ কষ্ণ প্রেম” যাহা 
মানবের প্রকৃতির গৃঢ়তম স্থলে নিহিত আছে, তাহার যগ্ঠপি উপলদ্ধি হয় এবং 
যদি এই উপলব্ধি হরি কথায় যে '্মাত্যস্তিক অহ্থরাগ, সেই অন্থরাগের মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম সার্থক, নতুবা কতকগুলি নিয়ম 
কেবলমাত্র অন্ধভাবে পালন কূরিয়! যাওয়াই পরম পুরুষার্থ নহে। কথাট! 

আরও স্পষ্টরূপ্চে চিন্তা করা" যাইতে পারে। আমি ব্রাহ্মণ, পাজি পু'থিতে 

ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার সমন্তগুলিই 
আমি পালন করিতেছি, কিস্তু আমার বড় ;অভিমান আমি ব্রাহ্মণ, আমি পা 

ছখানি সর্বদ! বাড়াইয়াই আছি,'অন্ত সকলে মামাকে প্রণা্ না করিলে ক্রোদ 
হয়। যত দিন যাইতেছে বিঃয়াসক্তি ততই বাড়িয়া যাইতেছে, সংসারকে 
একেবারে কামড়াইয়া ধরিয়া আছি, যেমন অহঙ্কার তেমনি ভোগলালসা, 

অন্ত বর্ণের লোক যগ্যপি কোন ভাল কথ! বলে বা ভাল কাজ করে তাহা 

সহা করিতে পারি না, মনে করি ও লোককে বলি, বড় কথ! ও ভাল কথা বলার 
1অধিকাঁর আমাদের একচেটিয়া, স্বর্গ বা মোক্ষ আমাদের জন্য পৃথক্ করিয়] 
রাখা হুইয়াছে'। ব্রাহ্মণ, বলিয়া যে অধিকার, পুরাতন পু'থিঃ, বচন আবৃত্তি 

করিয়৷ তাহ! আদায় করিয়া! আত্মপুষ্টি করিব, সমাজের নিকট বড় হইব, কিন্ত 

ব্রাহ্মণের যেটুকু দায়ীত্ব অর্থাৎ ত্যাগপরায়ণ ও তপস্বী হইয়। পরার্থে জীবন 
যাঁপন কর! তাহা করিব না। যদি ব্রাহ্মণের ধর্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে এই 

প্রকারের অবস্থা হয়, তাহ! হইন্ে শ্রীমন্তাগবত বলিতেছেন ও যে স্বধন্মপরায়ণতা 

উহ! ভন্মে দ্বতাতি মাত্র, বিফল পরিশ্রম । অন্ধভাবে উহা 'পালন করিলে 

লোক ঠকাইয়াছুপয়সা রোজগার হইতে পারে কিন্ত উহাতে অহঙ্কার ৪ 

অমঙ্গলই হইতেছে । 

আমর! শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকার আলোচনা! করিতে গিয়া 
« এত গুলি কথ বলিলাম, তাহার কারণ এই যে এই স্থানে চক্রবর্তী, মহাশয়ের 

টাকায় এমন একটি কথ। আছে, যাহা প্রথম! পড়িয়। স্থুলদর্শীর মনে হয় যে তিনি 
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বুঝি ব্ণাশ্রম' ধর্ষের নিন্দা করিলেন। ধীরভাবে সমন্তটুকু আলোচনা করিলে 

বেশ সহজেই বুঝিতে্পার! যাইবে যে তিনি ধর্ণাআমধম্মের নিন্দা করেন নাই, 

তবে পূর্বে দব্ণাশ্রম ধর্মের যে অপব্যবহারের কথা বলা হইল, যাহা নামে বর্ম 

হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্শের বিপর্য্যয় তিনি বিশেষভাবে তাহার নি! 

কাঁরয়াছেন। এমন কি সেব্দপ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধশ্ম পরিত্যাগ কারবার 

উপদেশও তিনি প্রদানঃকরিয়াছেন। 

আসল কথা এই মলে ভক্তের ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ অহঙ্কার বর্জন 

করিয়া, নিরভিমান ও পরার্থপর হইয়া বর্ণা৬মধর্দ পালন করিতে হইবে। 

তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধ হইবৈ। শুদ্ধচিতে, বিষ্ুুর, পরমপদ , প্রকাশিত হইবে। 

তখন কৃষে কন্মার্পণ কুরিয়৷ মানব স্ব ধর্ম “ত্যাগ রুরিয়া সািকগণের অনুষ্ঠেয় 
যে ভাগবত ধন্ম তাহীতে প্রবেশ করিবেনশ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার টাকায় বলিতৈছেন ত্রাঙ্গিণাদি বর্ণের 
অন্ত ষে ধন্ম (শাস্ে উপাদষ্ট কর্তব্য) তাহ! সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত 'হইলেও 

যদি হরি কথায় রতি না জন্মায় তাহ। হইলে এ ধর্্ানুষ্ঠান নিস্ষল পরিশ্রম 
মাত্র। এই স্থলে চক্রবর্তী! "মহাশয় বলিলেন “তস্মাৎ শ্বধর্্ৎ ত্যক্ত। শ্রবণ 
কীর্তনাদি লক্ষণঃ পূর্ববোন্তঃ পরোধর্মঃ এবানুষ্ের ইতি, ভাব:” তাহা হইলে 
তিনি বলিতেছেন “যদি রতি ন! জন্মায়'__তাহ। হইলে । , 

ধাহার! শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্ী মহাশয়ের উপদেশ গ্রাহ করেন, তাহার! যগ্চপি 

ব্ণাশরম ধর্ম দেশে রক্ষা! করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার! মুখ্যরূপে 
প্রেমভক্তিতে লোকের চিত্তরকে আরজ করিতে চেষ্টা করুন। ভগবান মধুময়, 

প্রেমময়, করুণাময়, তাহার নাঁসগ্ুগ লীলা গ্রভৃতি কীর্তনের দ্বারা সর্বাগ্রে 
মানবচিত্বে প্রেমের উন্মাদনা আনিতে চেষ্ট। করুন। যদি প্রেমের উম্মাদন। 
আদে এবং'সেই প্রেমের অবিরোধী ভাবে এবং সেই প্রেমকে মুখ্য করিয়! 
তাহার অধীন বা! পরিগোষক করিয়া এই বর্ণাশ্রম রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহ! 
হইলেই তাহাদের চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা তাহার! বিফল চেষ্টা করিয়া নিজের 
ও অপরেক্ট ক্ষতি করিবেন 7 

প্রেম হয়ে না জাগিলে অহঙ্কার কিছুতেই চূর্ণ হইবে না। অহঙ্কার চূর্ণ 
না হইলে উচ্চ বর্ণের লোকেরা! নিম্নবর্ণের লোককে ম্ববণা করিবে। ফলে বর্ণাশ্রম. 
ধর্মের কথ! উঠিলেই গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে। উম্*বর্ণের সহিত লিয়বর্ণের 
সদ্ধ কি? উচ্চ বর্ণের লোকেরা! পরার্থপর হয় নিমবর্ণের লোকের থাকাতে 
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কল্যাণ হয় সে জন্ত চেষ্টা করিবেন, প্তা যেমন নিজে পরিশ্রম কবিয়া পুভের 

পালন ও পোষণ করেন, সেইরূপ | উচ্চ বর্ণের লোকেরা, স্বামর] উচ্চবর্ণ বলিয়া 

অহঙ্কার করিয়া ( তথা কথিত ) নিয়বর্ণের স্ববন্ধে আরোহণ করিবেন, জার জীবনে 

'পয়স! পয়সা” করিয়। স্বার্থান্বেষণ করিয়! ঘৃরিয়া বেড়াইবেন, কাজের মধ্যে একবার 

কোশাকুশি লইয়া ঠকৃঠক্ করিয়া লোক ঠকাইয়া ছানা মাখন জোগাড় করিবে) 

তাহা হইলে তাহাদেরও সর্বনাশ, সমাজেরও সর্বনাশ, একথা যেন আমরা বিশ্থৃত 
ন! হই। ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হইতে হুইবে, ভর্তি ছাড়া, মানুষ পরার্থপর হয় 

না, হইতে পারে ন] প্রেমছাড়া পরের জন্য খাটিতে পারে না। সুতরাং ভক্তির 

আদর্শ দেশে সর্বাগ্রে ও মুখ্যকূপে প্রচার হওয়া দরকার 

্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকায় তিনি বলিতেছেন বে মুলেই ভক্তি 

থাকা চাই, নতুবা সকল কর্ম, সকল ধর্ম বিফল। এই মর্তের বিরুদ্ধে কেহ কেহ 
বলেন যে কেন, এই প্রকারের শান্ত্র-বাক্য আছে যে 

“অস্মিন লোকে বর্তমানঃ স্ধর্মস্থোহনঘ! দীন 

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্লাতি মন্তক্তিষ্ণ যদৃচ্ছয়া ॥” 

ইহ! হইতে'দেখা যাইতেছে যে, নিস্পাপ ও পবিত্র চিত্ত হইয়া! স্বধন্ম পালন 

করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবন্ক্তি 'হইয়! থাকে । যদি তাহাই হয়, তাহা 

হইলে ভক্তির হেতু রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে অহেতুকী বলা যায় কিবূপে? 
চক্রবর্তী মহাঁশয় বলিতেছেন, এই ক্লোকে বল! হইল নিফাম কর্্মযোগ জ্ঞানের 

জনক বা উৎপাদক ইহ। বলা হইয়াছে, কিন্তু সান্খাৎ ভাবে ভক্তিরও যে জনক 

তাহা বল! হয় নাই। কারণ “যদৃচ্ছয়* এই পৰটি যে রহিয়াছে । অর্থাৎ ভক্তি 

দেবী দৈবে আসিতে পারেন, এই কথা বলা হইল। যদি ভগবৎ কৃপায় শুদ্া- 

ভক্তির প্রবেশ হয় তাহ! হইলেই নিস্কাম কর্মী তাহা পাইবেন, নতুবা নহে। এই- 
বার চক্রবর্তী মহাশয় তাহার সকল কথার উপসংহার ' করিয়। বলিতেছেন 

“পরম ধর্্মাদন্যো যে বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণঃ স্বনুষ্ঠিতো নিস্কামোহপি ধন্বো বিশ্বকৃসেন- 

কথান্থ রতিং প্রীতি নোৎপাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব যদি ইতি” অর্থাৎ “যদদি' 

এই পদটির অর্থ বিচার করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় এক অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করি- 
লেন। তিনি বলিলেন যে শ্রবণ কীর্ভনাদি লক্ষণ যে পরধর্মু তাহার কথা তে৷ 

পূর্বেই বঙ্গ! হইয়াছে, তা কখন্ই বিফল হবে না। এই যে শ্লোক ইহার 
তাৎপর্য শ্ুদ্ধাভক্তির. অনুষ্ঠান সন্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মনে করুন আমি হরিকথা 
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প্রবণ কীর্তন ও স্মরণ ষথারীতি কবিতেছি অথচ রতি জন্মিতেছে না, সে স্থানে. 
ই শ্লোকেব দোহাই দিয়া আমি বলিতে পারি যে তাহা হইলে আমাব বিফল 
পবিশ্রম ভইতেছে। ..চক্রধন্তী মহাশয় বলিতেছেন, না, ইহা! বিফল পরিশ্রম নহে, 

বোধ হয় যথাবীতি শ্রবণ কীর্ভন হয় নাই, বোধ হয় অপরাধ হইতেছে, 

সবদূয়ের গ্রতি দৃষ্টিপাত কব, অপবাধ দুর 'কব, শ্রবণ কার্তন ন্মবণাদি পরিত্যাগ 

ফবিও না, ইহাকে পণুশ্রম মনে করিও না, ইহ! হইতে সমগ্তই সিদ্ধ হইবে। 

এই যে পণুশ্রমের কথ! বল! হইল ইহা এ পরধর্ম্ের ব্যতিবিক্ত যে বর্ণাশ্রমাচার 

'াহাবই সম্বন্ধে জানিতে হইবে, সে ধর্ম যদি সুন্দরবপে অনুষ্ঠিত ও নিশ্কাম হয় 
তাহ] হইলেও হরিকথায় বতি না হইলে বিফল জানিতে হইবে?) 

পূর্বের কথাগুলি একটু ভাল করিয়! চিন্তা করিক্কা৷ দেখা! দবকার। যাহারা 
কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমেরআঁচাব শুলিকেই মুখ্য বলিয়া*ধবিয়া! আছেন, তাহার! হয় 
ত চক্রবর্তী মহাশয়ের কথায় কিছু অসন্থষ্ট হুইবেন। কিন্তু তাহার কথাগুলি 

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অন্যান্ত কথাব সহিত মিল করিয়া! দেখা দরকার । নিয়ের 

লিখিত কথাগুলি সকগে বেশ বীর্ভাঞ্তৰ আলোচনা! করিলে বড়ই ভাল হয়। 
আমবা ধর্ম করিতেছি। ,কি* কবিতেছি ?* না, মাল! লইয়াছি; তিলক 

করি, তিনবাব ম্লান করি, খায় দ1ওয়| সত্বন্ধে খুব বিচার, খুব আটাআাটি, মন্ত্র 
জপ কবি, গুব পাঠ কবি, পুজা কবি । কিন্তু কার্ধ্যগুলি সমস্তই শারীরিক অর্থাৎ 
কেবলমা৭ শরীরের দ্বাব! এই অনুষ্ঠান গুলি পাঁলন করিয়া যাঁইতেছি, মনের ঝা 
হদয়েব কোনবূপ অনুর্গীলন হয় না দোকান কবিয়াছি, কি কবিয়।, দোকান 
৮লিবে, এ জগ্ত তন্ময় হইয়! ভাবি, ছেলেটির অস্থথ হইয়াছে হৃদয় উদ্বেগে কাতর 
হুয়াছে, এ সকল ব্ঠাপাবে মানুসবৃত্ির ব৷ স্বয্ত্বির অনুশীলন আছে কিন্ত 
ধর্ম ব্যাপারট। একট| শাবীরিক ব্যাপাব মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই 
এইরূপ অবস্থা। একটা মোকন্দম! উপস্থিত হইলে তাহার ছুই পক্ষের প্রমাণাদি 
ঙ্্ভাবে বিশ্লেষণ করিয়] কত চিন্তা ও আলোচন। দ্বাব। সত্যাসত্য বা হিতাহিত 
বা ন্যায় অন্যায় নিরূপণ কবি, কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে সাহন 
কবিয়া রত্যান্বেষণ করিতে পাঁরি ন|! তখন মনে কবি এ সমন্ধে বাহ! পাইয়াছি, 
তাহাই ঠিক, এ বিষয়ে কোনবপ বিচারণ! কবার দরকার নাই। এ জায়গায় 
মানসবৃত্তিব অন্থশীলন কবিতে ভয় পাই । একজন ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায় 
সবদ্ধে বত প্রশ্ন কর! াউক সে ধীর ভাবে তাহা শুনিবে, সে সম্বন্ধে চিত্ত| করিবে, 
ও চিন্তা করিয়া সত্য নির্ণরন করিবে, সে জায়গা সে অপরৈব নিকট হইতে প্রাপ্ত 
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একট! মতে বিশ্বাস স্বাপন করিয়া কার্য করিতে পারে না, বিনা বিচারে পরের 

' কথ মানিয়া লইতে পারে না । তাহার মানসিক বৃত্তির «যতটুকু বিকাশ হই- 

মাছে, তাহার ষোল আনা খরচ করিয়া সে প্রত্যেক কার % প্রত্যেক কার্যের 

সত্যাস'ত্য যাচাই করিয়া লয় । কিন্তু ধশ্মু সম্বন্ধে এই ব্যক্তিরই অবস্থা! অন্থরূপ, 

এখানে তাহার কোঁন উদ্বেগ নাই। একজন'লোক তাহাকে একটা কথা শিখা- 
ইয়। দিয়াছে, গোটাকতক ফাধ্য বলিয়া দিয়াছে সে তাহ! করিয়া যায়, কেন করে, 

ইহা করিয়া কি হইবে তাহ। সে ভাবেও না, ভাবিতে চাও না। কেন এরূপ 

হয়। সাংসারিক ব্যাপারে বিনা বিচারে যে এক পদও চলিতে পারে না, পর- 

মার্থ বিষয়ে সে বিচার করে নাকেন? ইহার একমাত্র গ্রকৃত উত্তর এই যে সে 

বাক্তি প্রক্কত প্রস্তাবে পরমাঁর্থ বিশ্বাস করে না, পরমার্থের সহিত তাহার কোনই 
সম্পর্ক নাই,ইবে যে ধম্ম করে, ইহা*কতকট। সংস্কারের *বশে, কতকুটা জন- 

সমাজে ধাশ্মিক বলিয়*খ্যাতি লাভ*করিবার জন্য, আর কতকটা 'কি জানি কিসে 

কি হয়? এই প্রকারের সন্দেহ নিবন্ধন। ইহলোককে লে সত্য বলিয়া জানে, 

ইহলোকে তাহীর স্বার্থ আছে, পরমার্থকে সে জানে না, , মানেনা, কাঁজেই তাহাতে 

তাহার স্বার্থ নাই, এই অন্ন ধন্ম একটা শীরীন ব্যাপার । 
কম্ধের এইবূপ দুর্দশ! হয়, শ্রীমভাগবূতে অনেক স্থানেই তাহ! দেখান হই- 

য়াছে। দক্ষযন্ঞ বর্ণনায়, ও বিপ্র পত্রীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষায় এই 
তত অতীব বিশদভাবে বল| হইয়াছে । জ্ঞানমার্গ ইহার প্রথম গ্রতিবাদ, জ্ঞান- 
মার্গে বলা হয়, “গল্গাসাগরেই গমন কর, আয় ব্রত পরিপালন বা দানই কর, 

জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই কিছু হইবে না।৮ অর্থাৎ মানুষ তো কেবল শরীর নয়, 

যে কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বার। ধর্মাঠোঁ উন্নতি লাভ করিবে । 

ভাঁক্ত ইহার শেষ ও চরম প্রতিবাদ । কেবলমাত্র জানিয়া কম্ম করিলেই 

হইবে না। মানবের সত্ভ। ভাবময়, ভাবুক হইতে হইবে, ধিনি পরমার্থ সত্য তিনি 
রূসময়, ভাব না থাকলে রসের আশ্বাদন হয় না। * * | 

পুর্বে আমর! নবধা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর যাহা অভিমত তাহা 

বর্ণনা করিয়াছি । সেখানে দেখান হইজ্লাছে যে তিনি শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পাদ- 
সেবন, অগ্চন, বন্ধন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিব্দেন, এই নবধা ভক্তির মধ্যে ম্মরণ- 

কেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন ও শ্রবণ কীর্তনের মধ্যেও স্মরণ আছে তাহ। বলিয়াছেন। 

অর্থাৎ পুজার সময় যেন মন পৃড়িঃ আর মন বাজারে মাছ কিনিয়া বেড়ায়, ভক্তি 

সাধনায় তাহ! হয় রা। শ্রবণ 'কীর্তনাদির ফেভ্রেষ্ঠত1 বলা হইল, তাহা কেবল 
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কাণে একটা আওয়।জ বাজানো, বা জিহবায় একটা শব্ধ করা নাত্র নহে, তাহার 

মূলে স্মরণের দ্বার! এন্কু'গ্র হইয়া ভক্ত তাহার সমগ্র মানসবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি লইয়া 
বণিয়। রহিষ্কাছেন!& তীহীর শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীল! প্রভৃতিতে এই 
প্রকারে তন্ময় হওয়া ও মন্ত হওয়া সহজেই হইতে পারে, বিশেষতঃ যত্রি ভক্ত 
সাধুর সঙ্গ হয়, তাহ! হইলে সাধনার এমন সুগম ও সুন্দর পথ আর নাই। 
তাহাঁর পর এই সাধনায় আগে ভগবানকে জানিয়। লইয়া! শ্রবণাদি সাধনভক্তির 
কার্য্য আরম্ত হইল। ভগবানকে মানিয়া লইলে, অহঙ্কার তৎক্ষণাৎ অপগত 
হইল, বিশ্বকল্যাণের মধোই আপনার প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে পাওয়া গেল, সিদ্ধি, 
ভুক্তি বা মুক্তির আকাজ্ষ! * থাকিল না, একমাত্র বাস্থদেব পীরিতোষণই লক্ষ্য 
হইয়া পড়িল। তখন জ্ঞান 'ও বৈরাগ্য আপনা হইতই উপস্থিত। ভক্ত নাধুগ্ণ 
আমাদের দুর্বল ও জমাঁজ বিপ্লবে জঞ্জরীছুত অথচ তবসঘন্ধে ক্ঞানশৃন্ঠ জীব- 
বৃন্দের জন্ত এই যে অহেতুকী ভক্তির সাধন পথ, এই থে প্রেমের ধর্ম দিয়াছেন, 
ইহাই আমাদের একমাত্র কপ্যাণের উপায়। এই ভক্তিপথ অগ্রে স্বীকার 
করিয়া বরণাশ্রমাচার পালন করাই ভাল, তবে যদ্দি ছুই তাপ রাঁখিতে কেহ'না পারে 
তাহ! হইলে স্বধর্মম ছাঁড়িয়! আঁজকালকারদিনে এই অহেতুকী ভক্তির সাধনা 
করাই নিরাপদ, ইহাই যেন ্রীবিশ্বনাথ বত মহাশয়ের অভি প্রায় বলিয়! 

মনে হয়। 
চক্রবন্তী মহাশয় এই, শ্লোক অন্যরূপে ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষক য্ঘপি 

রাঞ্জভক্ত হয় তাহ! হইণে ভূমিকর্থণ করিয়া লাভবান হইতে পারে,*নতুব! সে 
পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ করিল, বীজ বপন করিল, জল সিঞ্চন ফরিল, 

শন্তও হয়ত হইল, ফ্ষিন্ত রাজ! ভাহাকে তাড়াইয়া দিক্প। ক্ষেত্র অপরকে প্রদান 
করিলেন ; সুতরাং কৃষিতে প্রীতি রাজ প্রীতি উৎপাদন করে । চক্রবর্তী মহাশয় 
বলিতেছেন,_-“তখৈব"হরো ভক্তিৎ বিনা প্রবৃত্বনিবৃত্তধশ্মফলয়োঃ রি 
য়োরলাভাৎ ভ্শ্রমঃশ* ণ্যথ। ঢচ কৃষৌ শ্রীত্যন্থরোধাদেব নৃপে প্রীতিঃ নতু 
বন্তত স্তৈব ধর্থে প্রীত্যন্নরোধাদেব তৎকথান্ছ গ্রীতি্নতু বস্তত ইতি রে 
নীয়ং* এই উক্তির, দ্বার বর্ণাআরমাচারের সহিত পরাভক্তির যে সাধন 
তাছার সমদ্বয় করা হইয়াছে। ধন্মে আমাদের প্রীতি আছে, কারণ ধর্মের 
দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেন্গস ও অভ্যুদয় হয়। কৃষিতে কৃষকের প্রীতি আছে 
কারণ কৃধির দ্বারাই তাহার জীবিকার্জন হয়। হরি কথায় যে রতি তাহা” 
প্রথমাবস্থায় এই ধর্খে প্রীতির অনুরোধে হয়। এইস্প্রকারে শ্লোকটিক্স ব্যাথা 
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করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় যে রতির কথা বলিলেন তাহ! ওপাধিকী, তাত্বিকী 
নহে। ফ্হার বিবেকী তাহার! জানেন যে হরি কথায় প্রতি ব্যতিরেকে ধর্ম 

বিফল, এই জন্ত হরি কথায় রতি করেন । ধীহার। অবিষ্ববকী তীহারা৷ ইহ! 

না জান্নায় তাহাদের স্বধন্্মাচরণ ভন্মে দ্বতছতি মাত্র হয়।. 

পূর্বের ততটুকু আর এক ভাবে বুঝিতে 'পাঁরা যার। পন্বদন্্প বলিতে 
কি বুঝায়? জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ স্বীকার না* করিলে স্বধর্দদ বলিয়। 
একটা কথাই থাকে না। জন্ম জন্মস্তরের মধ্য দিয়া* কর্মের বিধান ক্রমে 
জীবমাত্রেই ক্রম বিকাশ লাভ করিতেছে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্ফুট সচ্চিদানন্দ 

জীব প্রোথিত হইয়া ক্রমে প্রস্ফুট হইতেছে । আমদের অতীত ইতিহাস বা 
পূ্বপূর্ববজন্মের কর্্মসমটি আমাদিগকে ক্রমবিকাশরে একটা নির্দিষ্ট সোপানে 
আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে । ঘে*ক্কার্ধ্য সাধন করিলে, আমি এক্ষণে যে 
সোপানে আছি ঠিক তাহার পরের দোপানে যাইতে পারিব, তাহাই আমার 
্বধন্ধ্ম। : স্থতগ্নাং "্ধশ্ম' পাঙ্গন মানবের ক্রমবিকাশেত সর্ধাপেক্ষা স্থগম ও 

নিরাপদ পথ। কিন্তু বর্তমান সময়ে কে আমায় বলিয়া দিতে পারে ইহাই 

আঁমার ্বর্্ম। বর্তমান সময়ে যে বর্ণবিভাগ* বুহিমাছে তাহাতে দেখা যায় 
যে সকলেই একরপ ব্রৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে । সমাজ যাহাঁকে ত্রাক্ষণ 
বলে তাহার মধ্যেও ঞমনেক শূদ্র আছে, আবার সমাজ যাহাকে শুদ্র বলে 

তাহায মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছে। ইহা ছাড়া বর্থসঙ্করের তো কথ। নাই। 

সথততরাং পূর্ব যে বিভাগ শ্রিশু মানবাত্মার “পক্ষে অশেষ রূপে হিতকর ছিল, 
এখন অনেক গ্থলেই তাহা! সার্থকতাহীন ও উন্নতির অন্তরায় হইয় 
দাড়াইয়াছে। অথচ এই পদ্ধতি একেবারে চূর্ণ ই বা করা যায় কিরূপে? ইহা 
অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল হইবে এ প্রকারের কোন পদ্ধতি না পাইলে এ পদ্ধতি 
ভা্গিয়া ফেলাও যায় না। ভাঙ্িতে গিয়। অনেক সময়ে দেখা'যাইতেছে, 
ভাল তে। হইল না বরং আরও খারাপ হইয়া! গেল'। ' বর্ণাবভাগ ভাঙগিয়া 
সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখ। গেল জন্মগত আভিজাত্যের পরিবর্তে ধনগত 

আভিজাত্য আসিয়া সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ। লাভ করিতেছে। যাহ! ছিল 

তাহাই যেন ভাল ছিল। ইহাই ভে] অবস্থ! ৷ 

এ বিষয়ে শ্রীমগ্তাগবতের মত সকলে চিস্তা করিয়া দেখিবেন। শ্রমস্তাগবত 

বলিতেছেন বন্দ ও পরধর্শা, ধর্্ এই ছুইভাগে বিভক্ত । আমি ক্রমবিকাশের 

যে সোপানে দাড়াইযাছি সেই সোপান হইতে ঠিক পরের সোপানে যাইতে : 
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হইলে আমাকে যে কর্তব্য পালন করিতে হইবে তাহাই আমার শ্বধর্ম্ম অর্থাৎ বধ 

অহংনিষ্ঠ। এই স্বধর্্ বর্ণে বর্ণে পৃথক। যেমন বিস্তালয়ের পাঠ্য পুস্তক 
ভিন্ন ভিন্ন* শ্রেণীতে পৃথক, যিনি ষে শ্রেণীতে পড়েন তিনি সেই শরীর পাঠ্য 
পুস্তক আয়ত্ত করিলে পর পরের" শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন ইহাই স্বধর্্ম। 
শ্রেণী বিভাগ যদি ঠিক হট ভ্াহা হইলে এই ব্যবস্থা বেশ ভাল । পরধর্মম 
শব্দের অর্থ ভাগবত ধর্ম । শ্রীভগবান্নকে একমাত্র সত্য জানিয়া কেবল মাত্র 
তাহারই চরণ-পন্ন পাইবার জন্য**যে ধর্মের অনুষ্ঠান কর! যায় তাহার নাম 

পরধর্ম। পরধন্ম বা ভাগবত ধর যেন যাবতীয় স্বধর্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ 

গুণিতক,) (7,956 0017017017 101161)10) পুরধর্মই পশ্ব সাধনার চরম 

অবস্থা, সকল অধ্যাতম সাধনার পরিণতি । শ্বধন্থের গম্য শ্বান পরধর্ম্ম। 

সমুদ্র মধ্যে রাত্রিকাঁলে নাবিক যগ্চপি পর্থ" হারাই ফেলে তাহ! হইলে সে. 
ধব-তারায় দৃষ্টি নিবন্ধ করে এবং নিরাপদে গমাস্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ 
আমর! যখন স্বধর্ম-সহ্গট পড়িয়াছি, তখন এই পরধর্মকে আধর্শরূপে পুরোদেশে 

রক্ষা না করিলে আমার্দের আৰু মঙ্গল নাই । * কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলি- 
যুগ আরম্ভ হইলে পর এই স্বধর্খ- ক্কট উপস্থিত হয়, অবশ তাহার পূর্ব্ষ হইতে 

এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময়ে তাহ। যেন অতি ভীষণ মৃত্তি ধারণ 
করে, এই সময্বে ভাগবত শাস্ অন্ধকার রাত্রির অবসানে হুধ্যদেবের মত সমুদিত 

হইলেন। এই ভাগবত "ধর্ম ঠিক স্থর্য্যের মত, কিন্ত আমাদের “যেন চক্ষু 
ছিল না, তাই এই হ্রধ্যকিরণেও নিজের কর্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারি 
নাই। পীচৈন্ত মহাপ্রতু ও গ্রনিত্যানন্দ প্রভু আমিয়৷ আমাদিগকে চক্ছ 
দিলেন, ভাগবত ধন্দঈ কি তাহা জীবকে শিখাইলেন। যেমন শ্রঁচৈতন্ত- 
চরিতামৃতকার বলিতেছেনু। 

“ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ককার । 
ছুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎ কার ॥ 
এক ভাগবত এই ভাগবত শাস্ত্র । 

আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥” 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভূর যুগে আমরা এই ভাগবত 
ধর্ের ফলিত অবস্থা দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রতভু কর্তৃক প্রবস্তিত ধর্শেরও 
প্রকৃত মর্ম আমর! ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আঘার এঁই ধর্মের পুনকুথান 
হইতেছে, এই পুনকুখানের মধ্যেই হিন্দু সমাজের প্ররুত বলা” রিপ্চ 
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আছে। মহাপ্রভুর ধর্খের মহিত বর্ণাশ্রম ধর্শের সমব্ধ বুঝিলেই ভাগবত 

ধর্ম ও বধের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে । 
আমরা যেভাবে বর্ণাশ্ম ধন বুঝি তাহারা যে ঠিক দেভাবে বুঝিতেন না 

ইহা নিশ্চয়; আবার ইহাও নিশ্চয় যেন বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যযাদা! শ্রী মন্মহা প্র 
ও তাহার পার্যদগণ কর্তৃকই যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে । শ্রীমন্মহা গ্রভৃকে 
বুঝিলেই আমরা! শ্রীভাগবত বুঝিব, ্ীভাগবত বুঝিন্তেই আমরা যুগ ধর্দ্ের 
পরিচয় পাইৰ এই যুগ ধর্মের অনুবর্তনেই আমদের প্রকৃত গকল্যাণ হইবে । 

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে এই ষে এরধর্্ম ইহ। অত্যন্ত দুরূহ, 

ইহাতে আমার্দের অধিকার নাই। একথা বাহারা” বলেন তাহার] অন্ধ। 

আমাদের যোগ্যতার দার অবশ্য আমরা এ অধিকার পাই নাই তবে স্ব 

ভগবান অশেষ করুণ। করির! নিজগুণে "আমাদিগকে এ অধিকার দান করিয়া 

গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের অবজ্ঞা করিবেন না, এই বর্ণাশ্রমাচার আমাদের 

পিতা ও মাতা, কিন্তু এই বর্ণাশ্রমের যাহা সার্থকতা, সেই ভাগবত ধর্মের, 
সেই প্রেম-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর্ণন, অচিরেই আমাদের কল্যাণ হইবে। 

প্রেম-ভক্তিকল্পতরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রই আমাদের এই বিরাট হিন্দু সমাজের 
ত্রাণ-কর্তা, তিনিই আমাদের সকলের ঝআশ্রয়। কবি শ্্রীগ্রেমানন্দ সত্যই 

বলিয়াছেন__ 

“এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর। 

হেন অবভার, হবে কি হ'য়েছে, 

হেন প্রেম পরচার ॥ 

দুরম(তি অতি, পতিত পাষণ্ী, 

প্রাণে না মারিল কারে। 

হরি নাম দিয়ে, হদয় শোধিল, 

ষাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥ 

ভব বিরিঞির, বাঞ্চিত যে প্রেম 

জগতে ফেলিল ঢালি; 

কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে 
বাজাইয়ে করতালি ॥ 

হাপিয়ে কাদিয়ে। . প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল'অঙ্গ । 
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চণ্তালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, 
কবেবাছিল এ রঙ্গ | 

ডাঁকিয়ে হাকিয়ে, খোল করতালে 

গাহিত়ে ধাইয়ে ফিরে। 

দেখিয়। মন, তরাস পাইয়ে 
্ কপাট হানিল দ্বারে ॥ ৃ 

এ তিন ভুবন , আনন্দে ভরিল 
উঠিল মঙ্গল সোর। 

কহে 'প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গ 
রতি না অঁন্মিল তোর ॥” 

উৎকন্ঠিতা রাধ। 

পপ্থে আজি চাহ ক্ষণে ক্ষণে, 

ব্যাকুল করুণপ্ছনয়নে,* 

হে সজনি তার লাগি, , সারা রাতি 'সাছ জাগি 
দে কি ফিরে আসিবে ভবনে, 

দূর পথে চাহ ক্ষণে ক্ষণে। 

নীরব হল্লেছে চারিধার, 

কোথাও দেখি না লোক আর, 

শয়নে গ্রিয়াছে সুখে তরুণীর! হাসি মুখে 
“ঘরে ঘরে কূ্ধ দেখি দ্বার, 
গ্রাম পথে লোক নাহি আর। 

এনে! তোমারি গৃহ-কোণে, 

দীপ জলে অরি সুলে]চনে, 

বাতাম বহিছে মন্দ মহ অগুরুর গন্ধ 

মগ্ তুমি স্থথের দ্বপনে, 
প্রদীপ ব্বলিছে গৃহ-কোণে। 
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তুমি আজি প'রেছ হুম্দরী, 
কতন! গরবে নীলাপ্বরী, 

দেখ তব মনো ভুলে অব গেছে খুলে 

অঞ্চল লুঠিছে পদ'পরি, 
একমনা হে মুগ্ধ সুন্দরি । 

মুখে তৰ চন্দ্রকর মাথা, 

সীমন্তে সিন্দুর বিদ্দু আঁকা, 
কাপে 'এলায়িত চুল ছুটী কানে জোড় দুল 

কঙ্কনে বাজিছে আজি শাখা, 
চোখে তব স্ুথন্বপ্ন আকা। 

মালা যে গেখেছ নানা ফুলে, 

তারি তরে রাখিছ কি তুলে, . 
থাক তবে বসে থাক ভুলে যেন শুয়ো নাক 

তন্ত্রায় পড়না ষেন চুলে 

মালা খানি যত্দে রাখ তুলে। 

সমুন1 বহিছে কলগাচন, 

হে সজনি শুনেছ কি কানে, 
শুধুই বাশিটি তার আজিকে বাজেন! আর 

রাধা নামে স্থমধুর তানে, 

হে সনি শুনেছ কি কানে। 

মাঠ পারে ডুবে যায় শশী, 

এখনো সে এলনা রূপসি, 

তুমি কতক্ষণ আর আশা পথে চেয়ে তার 

শৃন্ত মনে এক! রবে বসি, 

মাঠ পারে ডুবে গেল শনী। 

শ্রপ্রভাসকুমার সেন। 
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শবনম 

পূ্বানবৃত্ত 
এইবূপে বেদতরু প্রকাশিত হইস্ তিনটা মহাশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, 

পুমঃপুন: নুপ্তপ্রায় হইয়াও ভারতে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়া ব্যাকরণাদি 
বেদান্গের দ্বারা সংস্কৃত৪ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আর লেই বৈদিকযুগে অন্ত 

অশিক্ষিত সমাজ বৈদ্কি ভাষার অনুকরণে স্বস্ব মনোতাঁব প্রকাশের চেষ্টা 
করিত, এই কারণ বশতঃই হউক বা সম্প্রদায় বিচ্ছেদ বশতঃই হউক, যে কোনও 
কারণে সেই বৈদিক ভাষাঘ্ব ক্রমে অপত্রংশ হইয়! প্রাক্কতাদি নানা আঁকারে 
রূপান্তরিত হইয়াছিল, ,আর মুলভাষা ব্যাঁকরণাপ্রি দ্বারা সংস্কৃত হইয়াও সেই 

বৈদিক ছন্দে, বৈদিকাঁ ভাবে, বৈদিক রীতি্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিকিছিল। এই- 
রূপে কিয়দুর অগ্রসর হইতে হইতে দীর্ঘকালের পর আবার সেঁ তরু আরও 
একটুকু বিকাশ প্রাণ হ্ইল। শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশুক বৈদিক ভাষা সহসা -রসাত্মবক: 
বাক্যে পরিধত হইয়৷ আর এক নূতন ভাব ধারণ করিল। আদি বীর করুণ 
প্রভৃতি রসে অনুপ্রাণিত হইযু। নির্জীব ভাষা যেন সজীব হইয়া উঠিল। শ্রেষাদি 
অলঙ্কারে স্থসজ্জিতা হইয়া! মানব মণ্ডল্টার মনোহরণ করিতে লাগিল । ভাষাতরুর 

পুষ্পের বিকাশ হইল। 
একদা মধ্যাহ্নকালে মহষি 'ৰাল্মীকি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ানার্থ তমসা- 

নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন 'সময়ে দেখিলেন ক ব্যাধ ক্রীডাসক্ত ক্রৌ 
যুগলের মধ্যে ক্রৌঞ্চটাকে বাণ বিদ্ধ করিয়! নষ্ট করিল। তদ্র্শনে যুনি্দয় 
শোক অভিভূত হইলে সহস! তিমি করুণ রসাকুলিত চিতে বলিয়া উঠিলেন। 

“ম। নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগ্রমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যক্রোর্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামূমোহিতম্।” 

বাক্যটী সহসা উচ্চারিত হইবামাত্র মহত্ধি আশ্চর্যযান্বিত হইলেন, ভা! থে 
এইরূপ ছন্দে স্থবদ্ধ ও সরস হইয়া ব্যক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ইতঃপূর্বে আর 
কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই৷ “অকম্মাৎ শবত্রন্ষের ঈদৃশ বিবর্তের কারণ কি ?” 

ইহাই তখন তাহার টিস্তার একমাত্র বিষয় হইয়! পড়িল । এমন সময়ে লোক পিতা- 
মহ্ ব্রন্ষ। ন্বয়ং তাহার নিকট আবিভূর্তি হইয়। সম্বোধন করিয়! বলিলেন “মহর্ষে ! 
তুমি শবাত্মত্রদ্মে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমৃর মুখ হইতে শব্ব্রঙ্গের 
ঈদ্বশ পরিবর্তন হইয়া এরূপ গাগার আবির্ভাব, আমার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হই- 
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য্াছে। তুমি প্রথম কবি হইলে। আজ অঙ্কুর ন্বরূপ যে শ্লোকটা তোমার মুখ হইতে 
আবির্ভূত হইলে ; ইহাই অবলম্বন করিয়া এইব্লপ স্থললিত ছান্দে তুমি আদর্শ পুরুষ 
ভগব্ুন রামচন্দ্রে চরিত্র বিস্তৃতরূপে কীর্তন করিয়! রামায়ণ প্রকাশ কর। আমার 
বরে ভূঙ ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রত্যক্ষের ন্যায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভৃত 
হইবে; আর যে পর্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, দৈ পর্য্যন্ত তোমার কীর্তি জাজল্যমংন 
রহিবে। এই গাথাটা যখন শোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন এবূপ গাথা 
অগ্াবধি লোক নামে অভিহিত হইবে ।” এই বলিয়! ব্রহ্মা অন্তহিত হুইলেন, 
বালীকিও তদনুসারে" রামায়ণ রচনা করিলেন'। 

পূর্বে বল। হইয়াছে যে ভাষার কেহ স্থপিকর্তা নাই, দেশকাল ও পাত্রের সম- 
বায়ে উহার স্বতঃ প্রকাশ হয় মাত্র ; তৎসন্বন্ধে এ উপাখ্যানটাও একটা জলত্ত 
উদ্দাহরণ।. ওবে বৃক্ষের যেমন শাখাগ্রশাখা পত্র পল্লব গ্রভৃতি যথাকালে স্বয়ং 
আবিভূ্তি হয়| মানব শিশুর দত্ত ও ক শ্মস্র প্রভৃতি যেমন যথাকালে উদ্ভূত হইয়া 
তাহার অবয়বের পুর্ণতা' সম্পাদন করে, ইহাঁতে যেমন কাহারও কোনও চেষ্টার 

আবপ্তকতা। থাকে না, তদ্রপ বৈদিক ভাষারপ শরীরির এতকাল পরে “মানিষাদ” 

শ্লোকাকারে আর একটা নৃতন"অবয়বের আবির্ভাব হইল। কারণ শবে ও অর্থে 
বৈদিক ভাষার,সহিত সাম্য থাকিলেও এই শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি নৃতনতব 

আছে, যাহা দেখিয়া প্লষি আশ্চর্যযাম্বিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছন্দের নৃতনত্ব, 
বৈপিক ভাষায় অনুষ্ট ভ. প্রভৃতি সমস্ত ছন্দ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে লঘু গুরু 
ও অক্ষর সংখ্যাদির কোনও.সুশৃঙ্খল! না! থাকাস্গ তাহ! এপ সুখআ্াব্য নহে। ২য়তঃ 

শোঁক ক্রোধ নেহ ভক্তি প্রভৃতি নিরাকার মনোবৃত্তিগুলিকে ভাবার ছাচে ঢালিয়া 
তাহাদের প্রতিমা গঠন করিতে পারা যায়চ এবং তশ্বীরা অন্তের অস্ত,- 
করণে সেই সেই মনোবৃত্তিগুলিকে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, ইহা ইতি পূর্বে 

কাহারও ধারণ! ছিল না। ৩য়তঃ একটী শবের দ্বার! 'সনেক অর্থ ধবনিত হইতে 
পারে, বৈদিক ভাষাতে একপ অর্থান্তর ধ্বনি ছিল না ।. এই শ্লৌকটী একটি অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তদ্বার! অন্য একটি অর্থের বোধ জন্মাইতেছে, যেমন-_ 

“হে মানিষাদ” অর্থাৎ লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত নারায়ণ, তুমি অনস্তকালের জন্ত 
প্রতিষ্ঠ।লীভ করিলে, কেন না কামমোহিত অর্থাৎ ত্রিভুবনের আধিপত্যেও 
যাহার বাসনার তৃপ্তি নাই, সেই ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ কুটিলাচারী রাক্ষস দম্পতীর মধ্যে 
ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিয়াছ, এই অর্থটি ধ্বনিত হইতেছে। এইজন্তই এই শ্লোকটিকে 
রামায়পের বীজ স্বরূপ 'বল! হইয়াছে। তাই মহধি এই শ্লোকটিকে অবলখবন করিয়া 
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ভাষার হ্বারা মনোভাবের এমন সব মূর্তি গঠন করিতে বলিলেন, বোধ হয় মানব' 
সমাঞ্ষের অস্তিত্ব বিশ্ঘান থাকিতে আর সে মূর্তির বিলয়ের সম্ভাবনা নাঁই। 
তিনি তাহার মহাকাব্যে অমৃতম্রাবিনী ভাষায় পিতৃত্তক্তি, সৌন্রাত্র, সতীত্ব ও 
রাজধর্মেব আদর্শ চিগুলি মতি জন্দরক্ুপে অঙ্কিত করিয়! কাব্য জগতে প্রথম 

পথ প্রদর্শক হইল্লেন, এইপন্ঠই তাহাকে কৰি গুরু বা আদি কবি বলে। 
তৎপরে ধে সকগ স্কক্ম তব বেদের অন্তনিবি্উ ছিল, যে তত্ব ধ্যাননিষ্ঠ খাষি 

ব্যতীত অপর সাধারণের ছুর ধিগমা, সেই 'বেদার্থতত্ব সাধারণের স্ুগমের জঙ্ট, 
আর অতি প্রাচীন কালের আধ্যজাতির ইতিহাস প্রকাশের, জন্য, মহধি কষ 
দ্বৈপায়ন বেদব্যাস আদি কবি বানীকির পদাক্কানুমরণ করিয়। অষ্টাদশ পুরাণ 

উপপুরাণ আর যাহাতে একাধ[রে কাব্য পুরাঁণ ইতিহাস রাজনীতি সমান্গনীতি 
প্রভৃতি লমস্তই বিদ্যর্মীন, সেই ভারতের অর্থন্ব মহাভ!রত রচন! করিয়। মহ্র্বি 
বানীকির নিকট আসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে পাণিনীয়াষ্টাধ্যাযীর বৃত্তিকার 
মহর্ষি কাত্যায়ন সপ্তলক্ষ শ্লোকাত্মক “বৃহৎ কথা, দামক এক আখ্যায়িকা প্রণয়ণ 

করেন; যে বৃহৎ কথাগ্রস্থের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ, সংগ্রহ করিয়৷ অধস্তন কবি 
সোমদেব ভষ্ট কথা, সরিৎসাগ্র € বাঁণ ভট্ট কাদন্ববী রচনা করিয়! কাব্য জগতে 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এতদ্য তীত লারও অনেক মহর্্ধ বহুবিধ গ্রন্থ রচন৷ 

করিয়। তৎকালে সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদধি সুম্পাদন করিয়। গিয়াছিলেন। 
আবার কিছুকাল পরে ভাষাশিল্পের আরও একটু বৈচিত্র সম্পাদিত হয়। 

ব্যাস বান্মীকির পদ্য অনুসরণ রামায়ণ মহাভারক্রতর কত কুত্র অংশ অবনুষ্ব 
কুরিয়। মাঘ ভারবি কালিদাস প্রভৃতি শত শত কবি অসংখ্য কাব্য গ্রস্থ প্রণয়ণ 
করি সাহিত্য-ভাগার পূর্ণ করেন। পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে প্রাকৃত ভাষা 

লিপিবদ্ধ করা* রীতি প্রচলিত ছিল না, অধস্তন কবিগণ তাহা সংস্কতের সহিত 

একত্র ব্যবহার করিয়! কিম্বা কেবল প্রীত -ভাষায় কাব্য নাটকাদি প্রণয়ণ 

করিলেন। সেই প্রান্ত ভাষার অপত্রংশ হইতে হইতে আঁজ ভারতে দেশ- 
ভেদে অসংখ্য ভাষার কৃষ্টি হইয়াছে, আজ যে বঙ্গভাষার উশ্ঙ্খল ঈদৃশ পরিণতি, 
ইহার পূর্ব পুরুষের অনুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইলে আমর! সেই 
প্রাকৃত ভাষাতে গ্রিয় উপনীত হইব, তথায় থাকিয়! ক্রমপরিবর্তন ন! দেবিয়া 

যদি হঠাৎ বঙ্গভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে বোধ হয় ইহাকে সেই বংশীয় 
নয় বলিয়! সন্দেহ হইতে পারে। যদি _সুগ্মদৃত্টিতে দেখ যায় তবে বোধ হয় 

প্রমাণিত.হইতে পারে যে পৃথিবীর যাবৎ ভাষারই মূল সেই প্রাচীন বৈদিক ভাষা, 
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আবার তাহার ও মূল সেই স্ুল্ম গুকার। সেই পুকারই আজ বিশ্বৃত হইয়। এই 
বিরাট শব্বরাজ্য অধিকার করিয়া! রহিয়াছে । ইহার পরেও যে কি পরির্ভন 

সাধিত হইবে তাহ! কে বলিতে পারে । 

সম্পূর্ণ 
* শ্ীদক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ। 

শ্বীচৈতন্য চরিতাত্বত 

প্রীমহ!প্রভূ ও রামানন্দ রা সন্থা্র । 
গ্রভু পূর্ব রীতিতে ' অর্থাৎ এক হস্তে কৃষ্ণনীম গণন এবং কোটি ভোরে 

সংখ্যা রাখিয়৷ গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে জিরড় নৃমিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। জিয়ড় নামক বণিক তাঁহার আ্ীর সহিত এই ক্ষেত্রে 

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্ত ইহাকে জিম নৃসিংহ ক্ষেত্র বলে। প্রভূ 
এই প্লোকটির " দ্বারা, নৃসিংহ দেবের স্ব করিলেন । প্যথ। শ্রীমস্ভাগবতে 

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায় প্রথম ্লোকটির ব্যাখ্য। “করিতে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন 

“উগ্রোহপ্যন্গ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী 1” 

কেশরীব শ্বপোতানামন্েষামুগ্র বিক্রমঃ ॥২। 
অয়ম্ নৃকেশরী (শ্রীনৃসিংহদেব:) ত্বপোতানাৎ (নিজ শাবকাঁনাং সম্বন্ধে) 

কেশরী (সিংহ) ইব, স্বভক্তানাং পম্বন্ধে (উগ্রোহপি হুরাধর্ষোহপি ) অনুগ্রঃ 

( মৃছৃতম ) এব। অন্তেষাৎ সম্বন্ধে ( উগ্রবিক্রম ) ইব প্রতীয়তো৷ অন্ঠেষাৎ কিং 
ভক্তদ্বেষিণাং। অন্ত বঙ্গার্থঃ লিখাতে। ও 

সিংহ যেমন আপনার পুত্রের প্রতি শান্ত বলিয়া এবং হস্তীশাবকের প্রতি 

অশাস্ত বলিয়া অনুভূত হন, শ্রীনৃসিংহ দেবও সেইরূপ আপন ভক্তের নিকট 
কমনীয়, মনমোহন মৃূর্তিতে এবং অতক্দ্দিগের নিকটে. অতি কঠিনরূপে প্রতীত 

হন। সিংহের যেমন আপনার শাবক ও পরের শাবকের নিকট রূপের কিছু 
প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তবে ভাবের কাঠিন্ঠ ও সারল্য অঙ্গে উদয় হয় এবং 
তক্জপে কার্ধ্য হয়! থাকে সেইরূপ ভাবময় শ্রীন্সিংহ দেব ভাবগ্রাহী প্রযুক্ত, ভক্ত 
ও অভক্তের হৃদয়ে /পৃথ্কৃরূপে প্রতীত হন। 
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পিত-দুধিত জিহ্বাতে মিছরি দানা তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়, তক্জন্ট 

মিছরি দানার দেঞ্ষ নহে, জিহ্বারই দোষ যেঘন সেইকপ স্বততঃ প্রতীত 

হয়। 

পরম স্থকোমল বপুঃ শ্রীনৃসিংহ.এদব বজ্ব হইতে কঠিন অভক্তের হৃদয় 

ধৌষে কঠিন বলিয়া অনুভূত হন। যেমন মিছরি দান! আস্বাদ করিতে করিতে 
জিহ্বার পিতৃদোষ শোষিত হইয়া রসান্বাদ সমর্থত। কগন্মায়, সেইরূপ ভগবানকে 
তঙ্গন করিতে করিতে কঠিন হৃদয় £প্রমরূপ উদ্মাতে গলিয়। যায়। 

আরও সিংহ যে নখর ও দস্ত দ্বার! হস্তীর মজ্জ বিদীর্গ করিয়া থাকেন, 

অর্থাৎ হস্তীর মজ্জ। বিদারণ সময়ে সেই নথর ও, দস্ত বজ্র সদৃশ হয় এবং 
বিপক্ষ দিংহাদির হস্ত হইতে বখন নিজ পাবককে, একটি গুহ! হইতে অপর 

গুহায় লইয়। যান, তখন সেই নখর ও দন স্বকোমল হইয়া থাকে * একই নথ 
দন্ত, পৃথক স্থানে যেমন পৃথক্ ক্রি করিতেছে। সেইরূপ শ্রীনৃসিংহ 

দেবকে অভক্ত সকল, আপনাদের হৃদয় দোষে কঠিন হইতে কঠিন বলিয়া 

অনুভব করেন। এ 

কলিষুগ-পাবন মহাপ্রভু, শ্রীন্সিংহ দেবকে দণ্ডবং করিলেন, যদিও 

নৃসিংহ দেব তাহার অংশ বিশেষ তাহা» হইলেও, ভক্ত অর্য্যাঁদা বঞ্জায় রাখিলেন। 

“মর্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে” এই পয়ার শ্ীসনাতন গোস্বামী ও 

শ্রীজগদানন্দ শিক্ষান্ম শ্রীয়খে বলিয়াছেন। কারণ-__-“আপনি আ্্চরি ধম 

জীবেরে শিখায়” এই কথাও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ।* শ্রীমহ! প্রভু 
ভক্তের ভাব দেখাইলেন। শ্রীনুসিংহ দেবের দেবক তৎপরে মাল্য ও প্রসাদ 

দিয়! প্রভুকে সম্মানিত করিলেন।* কোন বিপ্র ভিক্ষা দান করিলেন, প্রভুও 
প্রসাদ আম্বাদ করিয়া সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়৷ গমন করিলেন। প্রত 

গমন করিতে করিতে এবং তত্রস্থ লোক সকলঢক বৈষ্ণব করিয়! শ্রীগোদাবরী 
তীরে আয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী নদীর জল দেখিয়া! প্রভুর যমুন! 

স্থৃতি হইল এবং তত্বীরে বনকে শ্রীবন্দাবন বলিগা অগ্ুভব করিলেন। “মহা- 

ভাগবত দেখে স্থারর জঙ্গম» সর্বত্র হয় তার ইষ্ট স্ফরণ” কারণ-_মহাভাগবতের 
সর্বত্র ইষ্ট সব্ব্ধ স্ফুর্তি হইয়া! থাকে। এখানে, ভাগবত ও মহাভাগবত সম্বন্ধে 
আমর! বিচার করিব, শ্রীমস্ভাগবতের নবযোগেন্ত্র সম্বন্ধে যাহ পাওয়া যায়। 

তাহা! এই। শ্রীহরি যোগেন্দ্র মহাশয় প্রথমতঃ *ভাগবত্ সকলকে ৩টি আখ্যা 
দিলেন, উত্তম, মধ্যম ও প্রারুতণ। ধাহার! শ্রীগোবিন্দ প্রতিমাতে শন্ধাপূর্বাক 
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গুজাদি করিয়া! থাকেন কিন্তু ভক্ত ও অভক্তকে, সম্বন্ধ হইতে দূরে দর্শন করেন, 
তাহাদিগকে প্রাকৃত ভক্ত কহ! যায়, আর-- 

“ঈশ্বরে তদধীনেধু বালিনেষু দ্বিষৎস্থ চ1” 
প্রেম মৈত্রী রূপোপেক্ষ। যঃ*করোতি সমধ্যমঃ 1 

শ্রীকষণচন্দ্রে প্রেম, বৈষণরে বন্ধুত্ব, মূর্ধের প্রতি কপ! এবং ভক্তত্বেবীকে ঘ্বণা 
করেন তাহার। মধ্যম বলিয়! কথিত হন। প্রাকৃত ও মধাঁম ভক্ত ভক্কিদেবীর 

ক্রবিস্তারে উত্তমত্ব লাভ করিয়া থাকেন। জগৎই ' ভগবাঁনের নিত্যদাস 

ইহা অনুভব ন। হইলে আত্মতত্ব বুঝিতে পার! যায় না! এবং আত্মতত্ব, না 

জানিলে, শ্রীভগবৎতত্বে প্রবেশাধিকার, হয় ন।। এইটি প্রারুত ও মধ্যম 
তক্তের না খাব: তাহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞ। হইয়াছে । " 

অতঃপর উত্তম ভাঁগব্ত সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে ছেন যথা, 

“সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্েত্তগবন্তাব মাত্মনঃ 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোতমঃ | 

এস্থলে আমর! স্বামীর ও চক্রবস্তা মহাশয়ের টাক' আলোচনা করিব । যিনি 

আপনার প্রেমের উৎকঠত! দ্বার! জগর্তের জীব সকলে এব* স্থাবরে সেই 

স্টাম নটবর ক্ফুর্তি অন্গুভব করেন, আপনাতে কৃষ্দাসরূপে এবং ভগবানের 

তত্বের মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের তত্বাভ্যন্তরে ভগবান্কে দর্শন করেন, তিনিই 
ভাগব্তোত্তম, বৈষয়িক জ্ঞান যৈমন বিষম্নকে চক্ষৃ্থারা দর্শন এবং ইন্দ্রিয় দ্বার 

অন্থভব করান, প্রেমও সেইক্ধপ ভক্তি চ্ষুতবারা৷ ভক্তকে আপনার লীলা 

মাধুর্য অনুভব করান, ভক্ত কখন দেখিতেছেন মা যশোদ1, গোপালকে 

বন্ধন করিতেছেন, ইহ! দর্শন করিয়। কান্দিতেছেন। আবার মহারাস মণ্ডলে 

গোপী গোবিন্দের নৃত্য দর্শন করিয়া হাম্ত করিতেছেন তখন অক্রুরের রথে, 
কৃষ্ণ দর্শন করিয়! উন্মৃত্ত হইম! ধাবিত হইতেছেন। যেমন “ প্রহলাদের হৃদিগত 

প্রেম হিরণ্যকশিপুকে স্তস্ত মধ্যে নরসিংহ মুর্তি প্রকট করিয়া “সর্ব্ব বিষুঃময় 
অগৎ* এই বেদ বাক্য প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং মা, যশোদা গোঁপালেব 

বদন মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মা্ড দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজ্ররাখাল সকল বনভোজন 

কালে গোপালকে ঝেষ্টন করিয়া মধ্যে বসাইয়া সকলে গোপাল আমার মুখের 
দিকে তংকাইয়া আছেন '+ই অপূর্ব: দৃশ্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইর্প নহা- 
ভাঙগবতগণ স্থাবর জঙ্গম কৃষ্ণময় দর্শন করেন। শ্রীধর স্বামী টাকার পরব্রহ্ধ বাদ 
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করায় এম্থলে নন্দনন্দন কৃষই ন্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহারই স্বরূপ দর্শন হয় ইহা! 
নির্ণীত হইল, শ্রীকষ্নীন কবিরাজ একটি পয়ার বলিতেছেন, যে_ 

»স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তীর মূর্তি। 
সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্কৃত্তি ॥ 

অন্ত দেবতার উপাসক ও .অন্ত দেবতাময় দর্শন করেন এক কথায় বলিতে 
গেলে শ্রীকষণেই সকল দেবতার মুঁল পরতত্ব স্বর্ূপ। * 

এ স্থলে ্রীমহাপ্রহ্ও আজ, . মহাভোগবতগণের অন্তঃতত্ব জগতে প্রকট 

করিলেন, কারণ নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়। বিলাইতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। ্রমহাপ্রতু গোদাবরী পার তইয়া স্নান করিলেন এবং 
ঘাট ছাড়। হুইয়! জল সন্নিধানে বসিয় শ্রীকৃষ্ণ "সন্কীপ্তন করিতে লাগিলেন । 
এমন সময়ে শ্ীরামানন্দ রায় দোলায় চড্রিয়া স্নান করিতে আসিলেন , বান্ত 

সকলও সেই সময় বাদিত হইতেছিল, প্রভূ*চিনিলেন এুই“ই' রাম রায় সার্ব- 
ভৌম ইহার সহিত মিলিবার জন্য বলিয়াছিলেন।, রামানন্দ রায় গজপতি বাজ 
প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন, তিনি তীহারই অধীনে বিস্তানগর 

শাসন করিতেন, এই অন্তই তাহাকে মহারাজা বল! হইয়াছে । তিনি নির্বিকার- 
চিত্ত রাগান্থগাভক্তিমার্গে গোবিন্দ ভুঁজন করিতেন। শ্রীরামানন্দ রায় ন্বান 
করিয়া বিধিপূর্বক তর্পণাদি করিলেনণ এলে সংশয় হইতে পারে রামানন্দ 
ত' দেব পিতৃকের খণী নহেন তবে বৈধিভক্ত্য যাঁজনা করিলেন কেন? 
শ্রভগবহ্দ্ধব সংবাদে শ্রীভগবান্ বলিম়্াছেন,__ 

“তাবৎ কর্ম্মাণি কৃব্বাত ন নির্ব্বিগ্তেত যাবতা” 
মৎকথ। শ্রবণাদৌৰ! শ্রদ্ধা! বাবর আয়তে” 

অর্থাৎ যাবৎ আমার কথ। শ্রবণে শ্রদ্ধা ন। জন্মায় এবং সংসারে. বিরাগ না 

জন্মায় তাবৎ কর্ম্মাদি করিবে-_এস্থলে পাণিনি স্থত্রে বলিতেছেন “যত্তদোঃ 
নিত্যস্বন্ধ£” এইজন্য, কথ! শ্রবণরূপা রতির সহিত বিরাগের সম্বন্ধ আছে, 

যেখানে কৃষণকথা সেই খানেই বিষয় বার্তা লোপ, এইজন্ত শ্রীকবিরাজ গো্ামী 
বলিয়াছেন ;- . 

“কৃষ্ণ হুর্ধ্য সম মায় হয় অন্ধকার 
যাহা কৃষ্ণে তাহা নাই মায়ার অধিকার” 

কারণ-_-আরও বলিয়াছেন “শ্রুতি স্মতি মমৈবাজে যন্তে, উর বর্তত্ে 
,আজ্তাচ্ছেদী মম দেবী ন্তক্রোইপি ন বৈফবং। 
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বেদ পুরাণ প্রভৃতি আমার বাকা যিনি তাহার বিপরীত আচরণ“্করেন তিনি 
আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় এবং আমাতে অবিশ্বাস করায় বৈষ্ণব নহেন। 

আবার বলিতেছেন_-“আজায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি,ম্বকান্” 
ধর্্মান্ সন্ত্যজ্য ষঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্বমঃ। 

যিনি কর্শ সকলের গুণ দৌষ জ্ঞাত হুইয়া সন্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করেন 
তিনিই সাধু-শিরোমণ্, যেমন কৃষকের! বীজ বপন করিলেও বৃষ্টি অভাবে শস্ত হয় 

না, সেইরূপ কম্ম সকলও হীনবলতা প্রযুক্ত সর্কতোভাবে ফল দিতে পারে না কারণ 
_-পতংকর্খ হরিতোধণং যৎ* যাহাতে গোবিন্দ তুষ্ট না হন সে কর কম্মুই নহে। 

কর্ম পরিত্যাগ করিলেও ভক্ত প্রত্যবায়ী হন'না, কারণ প্রেম নিজ বল 

প্রকাশ করিয়! কর্মত্যাগ কর!ন। এইটা প্রেমের. বল, কৃষ্চও প্রেমাধীন, প্রেমভক্তি 

গোবিন্দের প্রতি প্রীতি বিস্তার জন্ত গোঁবিন্দের এই আজ্ঞাটা ভক্তের হৃদয় হইতে 

লইয়! শ্রীগোবিন্দে উপর গরদীন কাঁরয়া থাকেন। এইটা পুর্ববপক্ষ ইহার আমর! 
উত্তরপক্ষ মীমাংস। করিব। অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ কেনই ঝ! তর্পণ করিয়া! ছিলেন। 

শ্রহরিদান বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যা বাগীশ। 

দেখা! দিয়ে দয় করে 
যৰে ' ফুরাইবে বেল। , সাঙ্গ হ'বে থেল। 

রবি যাবে অন্তাচলে, 

নীরবু হইবে কম্ম-কোলাহল 
ইাম-ছায়। সন্ধ্যাতলে । 

যবে নিষ্পন্দ হইবে কর্মকাস্ত দেহ 
শুইব নিদ্রার ক্রোড়ে, 

হে দয্মিতপতি, তখন আমায় 
দেখা দিয়ে! দয়া করে'। 

যবে এ বিশ্ব-সংগীতে মিশিবে না জর, 
ছিন্ন হবে হধি-তাঁর, 

নীরবে কীাদিয়া নীরবে ক্রিশাবে 
বাজিবে না কভু আর। 

যবে আঁধার-জড়িত নয়নেতে আমি 
শুইব শাস্তির ক্রে।ড়ে,_ 

হে চিরবাঞ্চিত, তখন আমান 
দেখা দিয়ো “দয়া করে? । 

" শ্রীপ্রমদাপ্রসাদ সল্লিক। 
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বীরভূম জেলার অন্তর্গত মঙ্গলভিহি গ্রাম নিবাসী দুইশত বুসর পূর্বের 
প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীল শ্রীনয়নানম্দ ঠাকুপ বিরচিত। 

্রীকষভক্তি_-রসকদ্ (৮), 
গুরুপাদপন্লে ভক্তি নামে সে কায | 
তত্বৎ জ্ঞান শ্রীবিষুর পদ্ধে সে জন্মায় । 
জন্ম মৃত্যুজরাব্যাধি ুঃখ্ বিমোচন 1. 

ুর্ববাসন। ভ্রান্তি বীজ করয়ে খণ্ডন ॥ 
এইরূপ করে নাম গ্রহণ করিলে। 

অস্তে কষ্ণপদ গত নাহি চলাচলে ॥ 

যথা ॥ " 

বিষ্ঠোন্নীমৈব পুংসঃ শমনমপহরৎ 
পুপ্যমুৎ্পাদয়চ্চ ব্রহ্গািস্কান ভোগাদ্বির- 

তিম্থ গুরে।ঃ শ্রুপদ ছন্দ ভক্তিং। তত্বাৎ- 

জ্ঞানঞ্চ বিষ্চোরিভম্বতি জন্নং' ্রাস্তি 

বীজঞ্চ দগ্ধ। সম্পূর্ণানন্দ বোধে মহতি ৮ 

পুরুষে স্থাপয়িত্ব৷ নিবৃত্তং॥ ্রীধরস্বামি- , 

পাদানাং॥ আকুষ্টিঃ কৃত চেতসাং 

সমহতামুচ্চাটনং, চতহপামাচাগডালম- 
মুকলোকম্থলভে। বগ্শ্ মোক্ষঃ শ্রিয়ঃ ৷ 

নোদীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্য্যা 

মনা গীক্ষতে মগ্তরোইয়ং রসনাম্পৃগেক 

ফলতি শ্রীকষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ০ 

বর্ণমাত্র কষ্ণনাম করিলে গ্রহণ । 
পাপ তাপ বিমোচন ভক্তি বিৰর্ধন ॥ 

প্রথমাস্ত দ্বিতীয়াস্ত কিন্বা সপ্বোধন। 

লইলে কৃষ্ণের নাম অভীষ্ট পূরণ ॥ 
প্রথমাস্ত নাম ফল শুন ভাগবতে 

যু হিতে জল্পন্ পুমান্নার্থীতি বাতন 

৪ ইতি। 
ভন্রচ | 
হরিহরতি পাপানি হষ্ট চিত্বৈরপিস্ৃতঃ ॥ 

দ্বিতীয়ান্ত নাম যথা ॥ ব্রহ্মপুরাণে ॥ 

অচ্যুতং কেশবং বিষুণং হরিং সত্যং 

জনার্দিনং ইত্যাদিঃ ॥ 
বিষণ রহন্তে ॥ 
হে জিহ্বে মম নিন্সেহে হরিং কিং 

১ তন্নাভাষসে ইত্যাদি ॥ 

তৃতীয়াস্ত নাম যথা । 

বঞ্চিত্তোহং মহারাঁজন্ হরিনাবন্ধুরূপিন! 

ইত্যাদি ॥ 

চতুথ্যস্ত নাম যথা । 

কৃষণয় বাচ্ছিদেবায় হরয়ে পদ্থনাত্মন্ধে । 

প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো- 

নম: ॥ 
পঞ্চম্যস্ত নাম যথ|। 

কৃষ্ণাদন্ং কোব। দয়ালুং শরণং ব্রজাঁমি 

ইতি ॥ 

ষষ্ঠাস্ত নাম যথা । 

হরের্নাম হরের্নাম হরের্মামৈৰ কেবলং 

ইত্যাদিঃ ॥ 

সংম্যত্ত নাম যথা ॥ 

শুকদেব গোসাঞ্জ কন রাজ! পরীক্ষিতে ॥ যন্তভদ্বির9ভগবঞ্জিহরৌ নিশ্রেযষেশবরে । 
বষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানে ॥ ইত্যাদিঃ ॥ 



বোদ্ধাস্যাভিমুখীকরণ, সাক্ষাৎকারণ- 

পাদানং সন্বোধনমিতি ॥ 

সাকাজ্ছে সম্বোধন সাক্ষাৎ প্রয়োগ । 

আহ্বান করিয়ে সম্বোধন অন্যোগ ॥ 

তাহা কহে শ্রীনারদ ব্যাসদেব প্রতি । 

কৃষণলীল! নাম গাই হৈএা নিষ্টমতি ॥ 

৫৯৮ বারভূমি | ৪র্থ বর্ষ 

যথা বা। যথা ॥ 

মতির্ভবতু গোবিন্দে ত্বরি জল্মনি জন্মনি রাঁমনারায়ণানস্ত মুকুন্দ মধুহ্দন। 

ইতি ॥ কৃষ্ণ কেশব" কংসারে হবে বৈকুঠ 
সঙ্কোধর্ণ নাম যথা ॥ বামন ॥ 

হরেমুরারে মধুকৈটভারে সর্ব অর্তার নাম মহাফল কন। 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। তথা।প বিশেষ ফল করহ শ্রবণ। 

যজ্ঞেশ নারায়ণ রুষ্ণ বিষো হরি কৃষ্ণ রাম এই একত্রে স্মরণ। 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ সহ অশ্বমেধ নহে তাহার সম॥ 
হে কৃষ্ণ হে বিষ্ণো হে হরে হেরাম যথা বৃহদ্শ্িষ্ঠ সংহিতায়াং ॥ 

ইত্যাদি সম্বোধন পদৎ॥ ,. কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রামেতি হরীত্যুক্তা তত:- 
বর্ণ মাত্র কুর্ধ। নাম উচ্চারণ হৈলে। | পরং। 
কৃতার্থ সকল লোক সর্ব শাস্ত্রে বলে॥ রাজহুয় সহম্্রাণাং ফলমাপ্পোতি মানবঃ ॥ 

প্রথমাস্ত নাম সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে হয়। রাজনুয়াদিক ফল প্রবর্ত কারণ। 

সাক্ষাৎকারে হয় সম্বোধনের বিষয় ।॥ মুখ্য ফল কৃষ্ণ রতি পুরুষার্থ সাধন ॥. 

যথা অতএন মহাপ্রতু শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত। 
(তিন নাম প্রকাশিঞ্া জগৎ কৈল ধন্য । 
নন্দনুত শ্রীচৈতন্য হৈল৷ অবতার । 

বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রজ যাহার ॥ 

পুর্ববদাস সখ। গুরু বর্গ প্রিয়াগণ। 
সাঙ্গোপাঙ্গে কলিযুগে অবতার হন ॥ 

পঞ্চরসের ভক্তগণ সঙ্গেত লইএ]। 

গায়িতে গায়িতে হরি দেন দরশন।  হনিনাম প্রচারিল! জীবের লাগিএন ॥ 

সাক্ষাত আহ্তপ্রীয় চিত্তগত হন। সম্বোধন হরিনাম করিল! প্রচার। 

ষথ। শ্রীভাগবতে শ্রীনারদঃ। . . ব্রক্ষা্ড পুরান অগ্নি পুরাণ প্লোক আর ॥ 
প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যানি তীর্ঘপাদ প্রিষ্ যথা ব্রন্থাও পুরাণৎ॥ 

শ্রবাঃ। হরে কষ হরে কৃষ্ণ ক কষ হরে হরে। 
আহ্ত ইব মে শীত্রং দর্শনং যাতি চেতসি ইতি জ্চু! প্রমুচ্যেত পাতকী নাত্র 

॥ ইতি॥ ংশয়ঃ ॥ 

সন্বোধন নাম গান কব নারদ মুনি। অধ পুঞ্জাণে যথা ॥ 
আনন্দ অন্তরে জানি দিবস রজনী ॥ হরে কাম হরেরাম রাম রাম হয়ে হয়ে 
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স্বপচোপি জপন্নিত্যং মুচ্যতে শৃণুভার্গব॥ বিজ্ঞপ্য ভগবত্তত্বং চিদঘনানদ্দ বিগ্রহং । 

পুরাণ ছুইয়ের প্লেক একত্রে গাধিঞ।॥ হুরতাহবিদর্যাং তংকার্ধমতে। হরিরিতি 

হরিনাম প্রচাঁরিলা জীবের লাগিএ।॥ স্বতঃ॥ 
হরি রুষ্ণ রাম এই নামের অর্থ শুন। ,* রাম নামের অর্থ শুন কহে তন্ত্রসারে। 
সদাশিবসন্বাদ তায় কর শ্রবণ, রাম নামে পূর্ণ বর্গ কহেন বিচারে॥ 
শিব কহে শুন প্রভু অহেঞ্সনাতন। রূমণ করয়ে আত্মারামগণ যাতে। 

তব নাম কীর্তনে কৃতার্থ সর্বজন ॥ ** সত্যানন চিম্বয়াত্ব। সেই অনস্ততে ॥ 
তব নাঁম গানে আমি জগতে প্রধান । এই হেতু রামনাম পরঞ্রন্ধ হন। 

সগন সহিতে পৃত কহি বিছ্র্মীন ॥ তারকত্রদ্ধ বলি রামনামে কন। 

সর্ব জীবের পাপ তোমার নামে হরে। যথা তন্ত্রে॥ ন্ 

অতএব ত্রিজগতে তব নাম করে ॥ রমন্তে যোগিনোনস্তে “সত্যানন্দে 

সর্ব জীবের পাপ তাপ ছুঃখ দরে করি!  পরাস্মনি। . 

জগতে তোমার নাম হৈল্গ শ্রীহরি॥ ইতি রা'মপদেনাসৌ পরং ব্রহ্ষাভি 
সকলের মন কিবা করহ্ হরণ। পু ধীয়তে। 

এই হেতু হরি বলি ত্রিজগতে ক্লুন॥  চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ফল শ্রীবিষু স্মর্টে। 
যথা পান্মে ॥ তাদৃক,সহত্্ নাম "কল হয় রাম নামে। 

তন্নাম কীর্তনাদ্বিষে পৃতঃ পূজ্যোজনৈরহং ,যথা পাস্মে॥ * 
বং হংসি সর্বজন্তনাং মনঃ তেন হুরিঃ বিষ্ঞোরেকৈক নামাপি সর্ববেদাধিকং 

স্মৃতঃ ৪ »*. মতৃং। 

অন্ঠুত্রচ ॥ তাদৃঙ্নাম সহজ্রেন শ্রীরাম নাম 
সর্ববেষাং জঙ্গমাদীনাং দেবাদীনাং _ সন্মতং ॥ 

বিশেষতঃ হরত্যসৌ মনোনিত্যৎ স্ততো তত্রচ। 

৯ হরিরিতি স্মৃতঃ ॥ | রাম রাম্মেতি রামেতি রামরামে মনো- 

পঞ্চ শ্লোকে হরিনাম করহ শ্রবণ। রমে। 
ভগবত্বত্ব জ্ঞাত যাহাতে সে হন্। সহ নামভিস্তল্যৎ রাম নাম বরাননে ॥ 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ অবিষ্তাহরণ। ফলং যথ! অন্যত্র ॥ 

অজ্ঞান মায়া কণ্ম যাহাতে খণ্ডন ॥ রাকারোচ্চারণাদেব বহির্চ্ছস্তি 
অবিষ্থা। অবিষ্থার কর্ম যাইতে সে হরে। পাতকাঃ। 
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান হরি বলি ভারে ॥ পুনঃ প্রবেশ ধকালে তু মকুারস্ত 
যথা ॥ কবাটকং॥ 
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' পুনরপি কহি গুন ব্যাধ্যস্তর করি। অন্তার্থঃ ॥ 

রমূক্রীড়ায়াং ঘনস্ত সাধন তাহারি ॥  ভবস্তান্মাৎ সর্ষেহর্ণা ইতি কৃংধাত্ব্থ 

গোপ গোপী লঞ" কৃষ্ণ করয়ে রমণ। সত্বে বোচ/তে "নিবৃতিরানন্দ 

রাম শবে কহি কৃষ্ণ ব্রজেন্্ নন ৮. ৃ ত্যয়োরৈক্যৎ-_ 

কোন ভক্ত কছে রাম রোহিণী তনয়। সামান্তাভি করণ্েণ ব্যক্তং। যৎপরমং 
রামেতি লোকরয্নণাৎ ভাগবতে কয় ॥ ব্রদ্ধ সর্বতোহ্ি বৃহত্মং সর্বস্তাপি 
যথা দশমে ॥ " বুংহনং বসত ততকৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে। 

রামেতি লোক রখনাদ্বলভন্্র কিন্তু কষেরাকর্ষ প্রাচ্র্যার্থঃ ॥ 
বলোচ্ছয়াৎ ইতি ॥ ব্রহ্ম শবন্ত' তত্তদর্থধচ বিষুঃ পুরাণে । 
পুন কহি মর্-ব্যাথা! অর্থাস্তর করি।  বৃহতাদ্ ংহণতবাচ্চ যদধক্গ পরমং বিদুঃ অতঃ 
ধঁছে বাধা তন্ত্র মতে কহিল বিচারি'॥ সর্বাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট আনন্দ: কৃষ্ণ 

য়াকারে কি যে রাধা মকারে করুণ র ইত্যর্থঃ। 

রাম। যন্মাদেবং সর্বাকর্ষক স্থখ রূপো হসৌ- 

তিনে পূর্ণ করে ব্রজ মনস্কাম ॥ তম্মাদাত্মাজীবশ্চ তত্র স্থখরূপো ভবেং 

অতীব হরিনাম ত্রজ উপাসনা । তত্র হেতুং ভাব প্রেমাতনয় ননদত্বাদ্দিতি 
পুনঃকফ নাম ব্যাখ্য! 'ন সর্বজন! ॥ *শ্রীমদেগান্থামিনা ব্যাখ্যাতৎ ॥ 

কৃবাচক কৃষি শব্ধ নিধৃতি ণকার। আনন্দ সুখের কর্তা গোকুল মগ্ডুলে। 
নিৰবতি কহিয়ে নিত্যানন্দ সুখ যার ॥ গোকুলানন্দ কষ্ণনম্দ সুতে বলে ॥ 

ছুই প্রক্য প্রমন্রহ্ষ সাক্ষাৎ ৬গবান। পঞ্চশ্রোকী যথা 

সাকার পরমানন্দ শ্রীকষ্ণ আখ্যান ॥ আনন্দৈ কন্তুখস্বামীশ্ত।মঃক মললোচনঃ | 

সেই কষ্ণনাম সর্বনামের মুখ্যতর । গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥ 
পুর্ণ ব্রহ্ম ভগবান জিহো। সর্বেশ্বর ॥ সর্বনাম মধ্যে কঞ্চনাম শ্রেষ্ঠ জানি। 

যথ!। ॥ প্রভাস পুরাণে দেখ ভক্তি গ্রন্থে শুনি & 
কৃষি ভূরবাচকঃ শব্দ! ণস্ত নিবৃতি বিষ্ণুর সহম্্ নাম ত্রিবার পঠনে। 

বাচকঃ। সেই ফল কৃষ্ণ নাম একদা] স্মরণে ॥ 
তর়োরক্যৎ পরংব্রক্ধ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ যথা! ॥ " 

বৃক্দেশীতমীয়ে ॥ .  সহত্রনায়াং পুণ্যানাৎ ত্রিরাবত্য! তু ধৎ 
রুধি শব্দোহি সত্বার্থোণশ্চানন্দ শ্বরূপকঃ। ফলং। 
সন্বাত্বানম্দক্বোরধোগাও '.চিৎপরৎ' ব্রহ্ষ- একাবৃত্তা তু কষ্ণস্ত নাটমকং তং 

চোচ্যতে ॥ | প্রযচ্ছতি॥ ইতি। 
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হরিরু্ণ রাঁম এই নাম যজ্ঞ সার। শ্রীরুষ্ণ চরণ প্রাপ্তি মহিষী সহিতে। ' 

কলিযুগে মহাপ্রভু করিলা প্রচার ॥ বাসনাচ্ুসারে সিদ্ধি হয় কৃষ্ণ নামে । 

কালাকাল নিয়ম নাঞ্চি এ নাম জপিতে। রাগাহুগাগণের হয় প্রাপ্তি বৃন্দাবনে ॥ 

জাইথে থাকিতে পথে ভক্ষণ কালেতে॥। সকাম ভক্তের হয় বাঞ্চিত কামন|। 

সর্ব্কাল স্বদেশে করিবে কীর্ভন। ধন্ম অর্থ স্বর্গ ভোগ যে করে বাসন! ॥। 

কষ্ণনাম লইতে নাঞ্কঞ্ষালাকাঁল নিয়ম 1, কুষ নামে সর্ব সিদ্ধি নাম চিন্তামণি। 

বৃহনারদীয়ে । * »* * নাম নামী অভেদ পুরাণে এই শুনি ॥ 
ব্রজন্, তিষ্ঠন্ শ্বপন্ অশ্নন্ স্বপন্ বাক্য কৃষ্ণ হন পরং ব্রহ্মণশঝ ব্রহ্ম নাম । 

প্রপূরণে ৷ 

নাম সংকীর্তনৎ বিষ্কোহেল্য়া কলি- 

" বর্ধনৎ ॥ 
উক্ত। স্থুরে শতাং যাস্তি ভক্তি যুক্তঃ পরং 

মী ব্রজেৎ॥ 

শান্ত দাস্ত সথা বাৎসল্য ভক্তগণ । 

মধুরাশ্রিত ভক্তাঁদি সভার মলাধন ॥ 

অতএব মহা প্রভু শ্রীরু্ণ চৈতন্ত | 

সর্বভক্তে হর্সনিম কৈল! বিতরণ ॥। 

ভক্তভাব অঙ্ীকরি আঁপে অবনিতে। 

জপি জপাইল নাম এই ত জগতে !। 

সর্বতক্তের অধিকার এই হরিনামে । 

নিষ্ঠ। হৈলে প্রাপ্তি হয় সাধনাগু ক্রমে ॥ 

দন্ত বশ ভক্ত যত জপি হরিনাম। 

রসাণাঁদি দাদ সঙ্গে প্রাপ্তি ব্রজধাম || 

সখ্য ভক্ত জপি নাম সখা অন্থগতে । 
রামকঞ্চ প্রাপ্তি হয় ব্রজের সহিতে।। 

বসল রসের ভক্ত সাধনান্পারে। 

নন্দ স্থত প্রাপ্ত তার হয় নন্দী শ্বরে ॥ 

মধুর রসের ভক্ত ও নাম জপিজ্ঞা। 

রাধাকঞ্ পদ প্রাপ্তি গোপী সঙ্গ পাঞা ॥ 

বাহদেব ভক্তগণও নাম জপিতে" 

অতএব্ নাম নামি ছুইত প্রধান ॥ 

পান্পে |) 

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষণশ্চৈতষ্টরসবিগ্রহঃ | 

পূর্ণ, শুদ্ধো , নিতাযুক্তোইভিন্নাম্মানাম 

* নামিনোঃ। 

বে ষৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে তৈছে হন। 

কারু পুত্র কারু মিত্র পতি প্রিয়জন ॥ 

তান্া দেখ ভাগবতে মল্ল যুদ্ধ কালে। 

০ যার যেন মতি ঠতছে দেখে রক্স্থলে ॥ 
মল্লগণ দেখে রুষ্ণের বজজসমঞ্জানি। 

নরলোক দেখে যেন নরশ্রেষ্ঠ মাসি ॥ 

আ্ীগণ দেখয়ে যেন কন্দর্প মুত্তিমান। 

সভার রমণিগণ দেখি মুচ্ছাপান ॥ 

গোপগণ দেখে কৃষ্ণ সেই সথাবর। 

ছুষ্টগণ*দেখি ভয় ভাবিত অন্তর ॥ 

রাঙ্গাগণ দেখে যেন সভারি শাসন । 

আম! সভার দওকর্ত। গোপবেশ হন ॥ 

বন্দে দৈবকি মানে শিশু ছুইজন। 

না৷ করিল হেনপুত্র লালন পালন ॥ 

মৃত্যুতুশ্য দেখে কংস রঙ্গ স্থল হরি। 

যমরটজ হেন প্েখে যেন দণ্ডধাস্বী। 

তত্বজ্ঞানী ভক্ত দেখে পর তত্বজ্ঞান | 



১৮৯ 

বৃিগণ দেখে পরম দেবতা সমান । 
যার যেন মতি তার কাছে তৈছে হন। 
ভক্তে বাতমল্য ভাব অভক্তে দমন ॥ 

অতএব হার নাম চিস্তামণি সম। 

যে যে রূপে ভজে তারে তেমন হন ॥ 

বারতৃষি [ গর্র্য 

সপ্তম প্রকরণ । 
শীরামকৃষ্ণঃ | , | 

গোবিদ্দং গোকুলানর্দং গোগৌপাল 
ধ, গণাবৃতং ৷ 
রামেণ,জলদস্তামং ্রহদামসথৎ ভজে ॥ 

সি 

শ্রীদশমে শ্রীকফ্ণশ্তনানারপত্বদর্শনং যথা | , জয় জয় রামকুষ্জণ্বগণ সহিতে । 

মল্লানামশনির্ণাং নরবরঃ 

স্্ীণাং ম্রো মৃত্তিমাম্। 
গোপানাং শ্বজনোহনতাং ক্ষিত্ত্জাং . 

শান্তা স্বপিত্র্ঠ শিশু; । 

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদযাং , 

তত্বং পরং যোগীনাং। 

বৃষ্ীনাং পরদেবতেতি ।বদিতো ' 

রঙগৎ গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 

ধ্যান যজ্ঞ অর্চন বিধি ছিল যুগাস্তরে। 

কলিধুগে নাষ বিন্ু নাহিক নিস্তারে,॥ 

প্রসঙ্গ.পাইঞা৷ ইথে করিল বর্ণন। 
নাম অপরাধ মধ্যে হরি নাম কথন ॥ 

সাধন “ভক্তির 'মধ্যে বৈষীর সাধনে । 

চতুঃষষ্ঠি ভক্তি অঙ্গ লিখিলাম ক্রমে || 

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীর্ূপের চরণ। 
অভিরাম সুন্দরানন্দ করিঞ। ম্মরণ ॥ 

শ্রীপর্ণিগোপাল পদে করি অভিলান্ব। 

এ দাস নয়নানন্দ করিল! প্রকাশ ॥ 

কৃষ্ণভক্তি-রসকদন্ব যে করে শ্রবণ। 

সে জন অচল! ভক্তি প্রায় প্রেমধন ॥ 

ইতি শ্রীকষ্ণভক্তি রস কদস্তে 

যষ্ঠ প্রকরণং ॥ 

' শ্রীচৈতন্য নিঙ্যানন্দ জয় জয়াদৈতে 
স্বগণ সহিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বস্তর | 
গোপাল মহাস্ত জয় বৈষ্ণব ঠাকুর । 
শুন শুন বন্ধুগণ করিয়ে বিনয় । 

* রাগান্থুগা সাধনের গুনহ নির্ণয় ॥ 
যাহার সাধনে ব্রজলোক হয় গতি। 

তক্তিরসামৃত সিন্ধ:গ্রন্থেত প্রস্ততি । 

সাধন ভক্তি দুইরূপ বৈধী রাগ ভেদে। 

বৈধীভঞ্ভিরস্থত্র কহিলাম আগে ॥। 

এব কহি রাগাঙ্গ ভক্তি সাধনের ক্রম । 

টবধী আদি করি যত কেহ নহে সম ॥ 

রাগ বস্ত থাকে যাথে সেই রাগাস্মিক! ॥ 

রাগাত্মিক! নিষ্টা ব্রজে গোপ গোপিক ॥। 
দাস দাসী সখাগুরু প্রেয়সীর গণে 
বিরাজমান রাগাত্মিক! ব্রজবাসী জনে । 

ব্রজবাসী অনুগত ষে করে সাধন। 

রাগানুগ। বলিঞ। তাহার নাম হন ॥ 

যথা শ্রীমতঃ 

বিরাজস্তীমভিব্যক্তৎং ব্রজবাসী জনাদিষু। 
রাগাত্মিক| মগৃস্থত| যা! স। রাগানু- 

গোচাতে ॥ 

অনুস্থতা অনুগত ইত্যর্থ; |, 

রাগা্গগার বিজ্ঞানার্থে করহ শ্রবণ। 

আগে 'কহি শুন রাগাত্মসিকার জক্ষণ | 
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্বক্ব অনুকূলর্ণবিষয়ে স্বাভাবিকী আবেশ। তাহার! হইল মুক্ত দেখহ বিচারি || . 
গরম আবিষ্ তৃষ্ণা প্রেমময় শেষ ॥। সম্বন্ধে বৃষ বংশ যছুগণ যত। 

ন্নেহ ক্রমেৎন্থ স্বভাবে প্রেমতৃষ। যেই। স্রেহে রাজ! যুধিষ্ঠির ভীম আদি কত ॥ 
রাগ বন্ত কহিলাম কৃষ্ণ বিষয় সেই।  নারদাদি মুনিগণ বিধিভক্কি করি । 
ববাগগ্রেরিতা ভক্তি সদ আছে-যাতে এ. এইরূপে বিষুগতি বহুবিধ বলি । 
রাগাত্মিক! শব্দে কহিলাম তাখে॥ কোনরূপে কৃষে মতি আবেশ হইলে । 

ষথা তত্র। রর তার বিষুগতি হয় শুন অন্তকালে ॥ 

ইঞ্টে স্বারসিকী রাগ: পরমাবিষ্টতা শ্রীভাগৰতে ২, 
*. ভবেৎ। গোপ্যঃ কামাতয়াং কংসো ছেষাচ্চৈ- 

তন্ময়ী যা! তবেস্তক্তি সাত্র রাগাত্মিকো- " ৭ দ্যাদয়ো নৃপাঃ | 

*. দিতা॥ 'মনবন্ধাদফয়ো যুয়ং শ্সেহাউ্যাবয়ং 
অন্য ব্যাখ্যা। ইষ্টে স্বান্ছকৃলা- * | বিভো। ॥ 

বিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমা- 

বিষ্টতা। তদ্বেতু প্রেমময়ী তৃষ্ণা স! 
রাগো ভবে তদাধিক্যহেতুত্য়। 'তদ- 
ভেদোক্তিঃ মধুস্বতমিতিবৎ তস্ময়ীতদেক 
প্রেরিত ইতি ॥ 5 

সেই রাগাত্মিকা ভেদ পুন ছুই হন। 

কামরূপা' সন্বন্ধরূপা এই বিবরণ || 

রুষ্ণাবেশ মতি তাহে দেখি বহু মত। 
কামদ্বেষ ভয় স্েহ আঁদি হেতু কত ॥। 
কোনক্ুপে কৃষ্ণ মতি যার সদা রয় । 

তাহার অব্য অস্তে বিষ্ুগতি হয় ॥ 

শ্রীভাগবত সপ্তমে ।* « 

কামদেষাত্তয়াত্তয়াৎ স্নেহাদ্যথাতক্ত্যস্থরে 

*.  মনঃ। 

আবেশ্ত তদঘং হিত্বারহরস্তদগতিং গত] । 

কামরূপ তৃষায় পাইল। গোপীগণ। 

ভয় হেতু মতি কৃষ্ণে সদা কংসের হন ॥ 
শিশুপাল আদি দেষ সদ] কষে করি। 

সাধার্ণে কহিলাম সভার বিষ্ণগতি । 
তাহাতে বিশেষ শুন শাস্ত্রে যেব৷ যুক্তি ॥ 

পরমাবিষ্ট স্নেহ ক্রমে রৃষে তৃষ্ণা যার। 

রাগাস্তিকা নিষ্ঠ ভক্তি বলি কহি তার॥ 

ঈশ্বর বলিয়! ভ্ম কৃষে নাহি হয় । 
প্রীতে করয়ে সেবা তাকে রাগ কী ॥ 

কৃষে তু ঈশ্বর ভাব যাহার সাধনে । 
সেই বৈধী ভক্তি আপনার হীনজ্ঞানে ॥ 

আম্মকুল্যন্সেহহীন দ্বেষ ভয় জানি। 
কংস শিগুপাঁলাঁদির ভক্তি নাহি মানি ॥ 

মুধিষ্িরাদির স্সেহ্ সনবন্ধজ্ঞাত হন। 

নারদাদির ভক্তি ঈশ্বররে হন। 

অতএব ইহ সভার বৈধিতে গ্রবেশ। 

কাম সম্বন্ধ প্রেম রাগাত্মিকা দেশ।। 

যথা আহ্মকৃল্যবিপর্ধযাসাস্ভীতি দবেষী . 

পরাহতৌ। 
ন্নেহম্ত সখ্যবাচিত্বাদৈধভক্তানু বর্ণিতা ॥ 
অপিচ। 
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ভক্ত্যা বয়মিতিব্যক্তং বেধীভক্তিরদী- 

রিতা হতি॥ 

কষ্ণে মতি আবেশ হইলে কষ্জেগতি। 
তাহাতে আবেশ ভেদ শুনহ যুগতি ॥। 
কষে আবিষ্টতা তার তটস্থ লক্ষণ । 

প্রেমময় গাঢ়তৃষ্ণা স্বরূপ কথন।। ৃ 
ভয়ে কষে সদা! মতি কারু অরি জ্ঞানে ।, 

বিষুমন্ কস দেখে শয়ন স্বপনে ॥ 
ংস শিশুপাল আদির ভয়েতে আবেশ। 

অতএব তাহা! সভার বদ্ধ পরবেশ.। 
সামান্য শ্রীবিষ্ণগতি সভার কহিল । 
কাম ঘ্বেষ ভয় ন্নেহ আগে যে বর্ণিল ॥ 

তাহে বিবরণ পুন শুন গ্রন্থ মতে.। 

যে যেরূপ পায় কৃষ্ণ যে সব স্থানেতে । 

সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী আর রিপুগণ। 

তাহা সভার ব্রহ্মপদ্ হয়েত গমন ॥ 

যথা ব্রন্মাণ্ডে | 

সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তিহি। 

সিদ্ধাঃ ব্রহ্ম স্থথে মগ্া দৈত্যাশ্ত হরিণ! 

বারতৃমি [৪র্থব্্ধ 

তর ্ব রুষয়োরৈক্যাৎ কিরগাকোপমা- 
জুযোঁঃ ইতি ॥ 

কৃষ্ণ অঙ্গ জ্যোতি হয় ব্রদ্ষনিত্্পণ ) 
বুদ্ধ সংহিতাদি গ্রন্থে ভাহ। বিবরণ ॥। 

যথা সংহিতায়াং 
স্ত প্রভা প্রভবতো৷ অগদগুকোটি 
কোটিঘশেষবন্থুধুদি বিভূতি ভি্রং। 
তদ্।ক্ষনিষ্কলমনস্তমশেষ ভূতং 

গোবিন্দ আবি পুরুষং তমহং ভজামি ॥| 
অপিচ। 

* যন্ত পাদনখজ্যোত্স।পরহ ব্রন্মেতি 

শব্দিতং ইত্যাদি । 
বিধিরূপে ভক্তি করি যোগী মুনিগণ । 

যে সম্পদ পান তাহ পাস্ন আরগণ ॥ 

রাগমার্ধে সেবি হরি (প্রেমরূপ পাঞা। 

রুষ্ণ সেবা পায় সেই সহচর হৈঞা ॥ 
গোসাঞীর কারিক। স্থত্র করহ শ্রবণ। 

যাহাতে গোপীকা উত্ভি দশমে বর্ন | 

যথা 

হতাঃ॥ ইতি ॥ রাগবন্ধেন কেনাপিতং ভজস্তে। ব্রজন্তযমী। 

প্রিয়গণ অরিগণ ষদি তারে পায় । 
প্ররিম্ন অপ্রিয় তবে কিবা ভেদ তায় ॥ 

হরি হত অরিগণ হয় ব্র্দে লয়। 
প্রিয়গণ অনুকূলে পারিষদ হয় ॥ 

এই হেতু কৃষ্ণ প্রাপ্তি সভার কহিল । 
সূর্য্য সুর্য্যকাস্ত্যে যেন অবিশেষ মানিল। 
শ্রীকষে অঙ্গের কান্তি বর্গ জ্যোতির্ময় ॥ 

অভ্যি,পন্পস্থধাঃ প্রেমরূপাস্তন্ত প্রিয়্াজন।ঃ॥ 

ইতি তথাহি দশমে শ্রুতয় উচুঃ | 

নিভৃত মরুন্মনোক্ষদৃঢ় যোগযুজো 
হৃদি ষন্মুনয় উপ্লায়তে তদরয়োপি যু 

স্মরণাং। 
তি উরগেন্্র ভোগ তৃঞ্জদণ্ড বিষাক্ত 
থিয়ো বয়মপিতে সমাঃ সমদৃশোজ্বি 

এই হেতু কৃষ্ণগতি সভাকাগ কয় ॥ কৃষ্কোপনিষদি। | সরোজ সুধাঃ ॥ 
যথা ব্দরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেক অহো। মুড়ো ন জানস্তি কৃষ্ণন্ত নিত্য 

মিবোদিতং। বৈভবং। ইত্যার্ঘ। 

নিউ আর্টিষ্টিক্ গ্রেস্, ১ 
৯নং রমকিষণ দাসের (হন, কজবাডা, শ্রুশরৎশন। রায় কর্তৃক মুদ্রিত। 



বারভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ব্য সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। 

শ্বীশ্রীমৎ রাধারয়ণ চরণ দান । 
জীবন কথ]। 

সন ১৩০৩ সাল, 'জ্যষ্ঠ মাস, বৃহস্পতিবার, ঠিক তারিখ আমার স্মরণ নাই 

বৃহস্পতিবারের কঞ্চা স্মরণ থাকার কারণ,_-প্রতি বুহম্পতিবােআমাদের 
বাটীতে শ্রিমন্ভীগবত পাঠ হয়। সে দ্িন'পাঠক শ্রীমৎ নীলকান্ত গোস্বামী 
্রভুপাদ নীচের বৈঠক খানায়, যথায় পাঠ হয় সেখানে উপস্থিত, আর জন কয়েক 
শ্রোতা, ধাহার] পাঠ শুনিতে আসেন তাহারাও উপস্থিত। একটী সংকীর্ভনের 

দল আমাদের বাঁটীতে হরিনাম সঞ্চকীর্ভন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। 

আমরা সকলে ঘর হইতে প্রাঙ্গণে, আসিয়া দাড়াইল]ম--সেই সময় কলি- 

কাতায় প্রথম প্লেগের হাঙ্গামা। ্রৃতযক পাঁড়ায় পাড়ান্ন হরিনাম সংকীর্ডনের 

জত্যন্ত প্রাহভাব, আমাদের পাড়াতেও চার পাঁচটা সংকীর্ভনের দল হইয়ান্ছিল, 

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রতিদিন পাড়ার সন্ধার পর সংকীর্তন করিয়া 
বেড়াইতেন, আর] সকলেই সেইরূপ কোন একটা সংকীর্ডনের দল আসিয়াছে 

তাবিয়াছিলাম কিন্তু প্রাঙ্গণে আসিয়। দেখিলাম কতকগুলি বাবাঙ্গী- সংকীর্তন 

করিতেছেন । সে সময় আমার বাবাজী মহাশয়দের উপর বড়,_-বড় কেন একে- 

বারেই, কোন আস্থা ছিল না; আমার তখনকার ধারণা, বে বাহার সংসারের 

অকর্মণ্য, কর্তব্যবিমুখ লক্ষ্যহীন, চরিত্র সম্বন্ধে একেবারেই আস্থাশূন্ত এইরূপ 

কতকগুলি লোকে এই বাবাজীর ব্যবসায় মবলম্বন করিয়া সমাজের অনর্থক 

ভারশ্বরূপ হইয়। লোক বঞ্চনা করিয়া আপনাদের সংস্বীর্ণ হৃদয়ের আশ! 
চরিতার্থ করিয়া বেড়ীন। আমার তথন এই অবস্থা, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 

কিন্ক ঠিক আমার বিপরীত । তাহার সাধু দন্যাসী ব্রাঙ্গণ বৈঞচবে প্রগাঢ় 

তক্তি; আমর! জাতিতে সুবর্ণ রি অতএর বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। 



৩৬ ৯ ৮৭ ১ 

শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কুপা প্রভাবে বঙ্গদেশে স্বর্ণ বণিক 

মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্খাবলম্া হইয়াছিলেন, আমরা শ্রীমান্ নিত্যানন্দ পরিবার। 

আমার জোষ্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভুক্ের প্রকৃত কর্তব্যাদি 
পালনপরায়ণ ও অকুষ্ঠিত ভাবে নিঞ্জের অবস্থার" অতিরিক্ত ম্মাত্রায় ব্রাহ্মণ 

ও বৈষ;ব সেবায় অনুবক্ত, আমার কিন্তু তাহ বড় ভাল লাগে ন। আমি মনে 

করি দাদ! মহাশয়ের এটা একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীনুদর 

পিছনে টাক] খরচ করাটঃর ম্যায় অপব্যয় অর নাই, ইহা অপেক্ষা যাহাদের 

প্রকৃত অতাব, পতিপুত্রহীনা অসহায় বিধবার সাহাষ্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের 

উপায় না করিয়! যাহার] বেশ সবল, সুস্থৃকায়, আত্মন্থখরত বাবাজীদের সাহাষ্য 

করেন তাহার! ষে তাহাদের অর্থগুলা অপব্যয় করেন তাহাতেও আর 
সন্দেহ নাই, অপিচ তাহ।রা মাবব সমাজের একটী মহানর৫ের সহায়ত! 
করেন।', মামার ত তখন এইরূপ অবস্থা ; ইহ] যে কত্তকট] ইংরাঞ্জি শিক্ষার 

বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; একে যৌবনের মদগর্বব, তাহাতে 

ইংরাজির গরম মসলা, উভয়ের রাসায়নিক সংযে'গে এই সংস্কার ও ধারণ! 

গুলি হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভিখারীর দল, 

সেদিন আমার সকল গর্বব ধর্ব করিল, সকল,'অহঙ্কার চর্ণ করিল। তীহাঁর! 

নাম করিতেছিলেন. "নিতাই গৌর রাধে শ্তাম_-হরে কৃষ্ণ হরে রাম” নামের 
কোন অর্থ বুঝিলাম, না, কিন্ত কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট 

হইল না। ইতিপূর্বেব বৈষ্ণব ব! বাবাজী মহাঁশয়দের গানে আগার গাঁয়ে যেন 

শেল বিদ্ধ হইত কিন্তু কন জানি না সেদিনের সেই ভিখারি বেশধারী 
বাবাজীগুলির এ «নিতাই গৌর রাধেশ্ঠ।ম, হরে কুষ্ণ হরে রাম” নামে প্রাণের 
মধ্যে যেন কেমন একট অস্পষ্ট সুখ বোধ হইতে লাগিল ১ আর তাহার্দের 

নৃত্য জানিনা_সে কি নৃত্য--আমি এতাঁবত চিরদিন বাবাজী: মহাঁশয়দের 

নৃত্যে কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমরা শাখামৃগের নৃত্য 

দেখিয়! থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশ! চরিতার্থ করিবার জন্ ইহাদের 
উদ্দ্ড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় যে কখন এরূপ অপকর্ম করিয়াছি তাহা বোধ 

হয় না, যাহ দেখিয়াছি তাহাও অপরিহাধ্য অবস্থায়। কিন্তু আজি ইঙ্াদের 
নৃত্য আমায় যেন কেমন একট। মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি 
অবাক ও স্তম্ভিত হইয়৷ দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মগুলা চারে উচ্চ 
সংকীর্তন করিতে করিতে মধ্যে এক জনকে বেষ্টন করিয়। নৃত্য করিতেছেন। 



২য় সংখ্যা।] শ্রীতীমৎ রাধারমণ চরণ দাস । ৬৭ 

মধ্যের যিনি, দেখিয়। বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্ভনদলের নায়ক-_কারণ 
তিনি গ্রাহিতেছেন আনব সকলে তাহার দোহারকি করিতেছেন_-এই মধ্যের 
যিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর সঙ্গীগণ সেই পদ্দটী যখন গাহিতে- 

ছেন, ধন প্ধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গিগণও মওয্লাকারে 
তাহাকে ঘিরিয় ঘিরিয়! নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের কি মাধুরী । বিশেষতঃ 

খিনি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন? ,আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি; কলিকাতা 
মহানগরীতে এমন কোন্দ নর্তক বা নত্বকী নাই, (অবশ খ্যাতনামাদের 

মধ্যে) যাহার নৃত্য আমি দেখি নাই ইহ1 ছাড়া, কাশী, দিল্লী, অমুতসর সহর 

প্রভৃতি অনেক স্থানে অনেক স্বিখ্যাত নর্ভক ও নর্তকীর নৃত্য আমি 

দেখিয়াছি। কিন্তু এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিলঠম না! অবশ্ত সমালোচকের 
দৃষ্টিতে নৃত্যের বিজ্ঞান খুণিয়া যদি এনৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ কথ্িতে বসেন 

তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গুযুই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে 

শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুঠিত হইবেন ও ইহ] একটী লাফালাফি মাত্র 
বলিবেন, কিন্ত আমি খুব দু়তার সহিত বলিতে গারিঃ যে কেহ এই মহাত্মার 

নৃতা একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন ভাহ! ভূলিবেন না; সে নৃত্য 

যেন কথা৷ কয়, যেন একটা* 1ক অব্যক্ত-_যাহ। ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সগীতে 
বুঝান যায় লা, যে ভাখ পৰে উচ্চারি হয় না এ নৃত্য যেন সেই কথা, দেই 

ভাব ব্যক্ত করে। দে ভাবটা, সে কথাটি আবার এ রাজ্যের নয়। তাহ!,এ 
রাজ্য ভূলায়া আমাদের যেন এক সুদুর শাস্তি রাজ্যের চন্দ্রমালালিনী 

মধুযাঁমিনী ও মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । যেন*আমাকের 

এবক্রিতাপজড়িত প্রবাসে স্বদেশের কথা আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল 
এই আগন্তক সংকীর্তনকীরীগণ সংকীর্তন করিলেন। আমরা কেহুই 

তাহাদের জানি না; সংকীর্ভন সমাধার পর আমরা তাহাদের গৃহে আসিয়া 

বণিতে অনুরোধ করিলাম। তাহারা সকলে আমিয়।৷ আমাদের বৈঠকখানায় 

বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। প্রভূপাদ নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়, 

আগন্তক দিগের মধ্যে ধিনি নাঘকন্বরূপ হইয়। সংকীর্তন করিতেছিলেন, তাহার 

সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভূপা্ প্রথমেই আমার ঝ্যেষ্ঠ সহো- 
দরকে সদ্বোধন করিয়া! আর সংকীর্তনদলের নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 

₹ *্গ ক * “তুমি বৈষ্ণব বৈষ্ণব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটা 
প্রকৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ সঘত়ে ইহার সেবা! কর।” আগ তাহাকে বলিধলন 
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শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কৃপা প্রভাবে বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিক 

মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্মাবলঘী হইগ্াছিলেন, আমর! শ্রীমান্ নিত্যানন্দ পরিবার। 

আমার জ্যে্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভুক্তের প্রকৃত কর্তব্যাদি 

পালনপরায়ণ ও অকুষ্ঠিত ভাবে নিজের অবস্থার' অতিরিক্ত নায় ব্রাহ্মণ 

ও বব সেবায় শনুরক্ত, আমার কিন্তু তাহ] বড় ভাল লাগে না। আমি মনে 

করি দাদা মহাশয়ের এটা একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীহদনর 

পিছনে টাক] খরচ করাটঃর স্যায় অপব্যয় আর নাই, ইহা! অপেক্ষা যাহাদের 
প্রকৃত অতাব, পতিপুত্রহীনা অসহায়] বিধবার সাহাধ্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের 

উপায় না করিয় ধাহার। বেশ সবল, সুস্থৃকাঁয়, আত্মন্ুখরত বাবাজীদের সাহায্য 

করেন তীহারা যে তাহাদের অর্থগুলা অপব্যয় করেন তাহাতেও আর 

সন্দেহ নাই, অপিচ তাহধরা। মানব সমাজের একটী মহানর্থের সহায়ত 

করেন।”. সামার ত তখন এইরূপ্ অবস্থা) ইহা যে কত্বকট! ইংরাঞ্জি শিক্ষার 

বিষময় ফণ। তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; একে যৌবনের মদগর্বব, তাহাতে 

ইংরাজির গরম মসগাঃ উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণ। 

গুলি হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । কিন্তু সেই ভিখারীর দল, 

সেদ্দিন আমার সকল গর্বব খর্ব করিল, সকলঅহস্কার চর্ণ করিল। তাহার! 

নাম করিতেছিলেন.পনিতাই গৌর রাধে শ্তাম-_হরে কৃষ্ণ হরে রাম” নামের 
কোন অর্থ বুঝিলাম,না, কিন্ত কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট 
হইল না। ইতিপূর্বে বৈষ্ণব ব! বাবাজী মহাশয়দের গানে আমার গায়ে ষেন 
শেল বিদ্ধ, হইত কিন্ত কন গনি না সেদিনের সেই ভিখারি বেশধারী 
বাবাজীগুলির & “নিতাই গৌর রাধেগ্াম, হরে কুষ্ণ হরে রাম” নামে প্রাণের 

মধ্যে যেন কেমন একট! অস্পষ্ট সখ বোধ হইতে লাগিল; আর তাহার্দের 

নৃত্য জানিনা সে কি নৃত্য-আমি এতাবত চিরদিন বাবাজী মহাশয়দের 

নৃতো কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমরা শাখামৃগের নৃত্য 

দেখিয়া থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশ! চরিভার্থ করিবার জন্য ইহাদের 

উদ্দগড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় যে কখন এরূপ অপকর্ম করিয়াছি তাহা বোধ 

হয় না, যাহ। দেখিয়াছি তাহাঁও অপরিহাধ্য অবস্থায়। কিন্ত মআাজি ইহীদের 
নৃত্য আমায় যেন কেমন একট। মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি 
অবাক ও ন্তম্তিত হইয়।৷ দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মগ্ডলা চারে উচ্চ 
সংকীর্তন করিতে করিতে মধ এক জনকে বেষ্টন কৰিয়। নৃতা করিতেছেন। 
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মধ্যের যিনি, দেখিয়। বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্তনদলের নায়ক-_কারণ 

তিনি গাহিতেছেন আন্র সকলে তাঁহার দোহারকি করিতেছেন--এই মধ্যের ' 
ধিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর সঙ্গবীগণ সেই পদটা যখন গাহিতে- 

ছেন, তখন খ্ধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর নঙ্গিগণও মওয্লাকারে 
তাহাকে ঘিরিয় ধিরিয় নৃত্য করিতেছেন । সে নুত্যের কি মাধুবী। বিশেষতঃ 

যিশি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন? ,আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি; কলিকাতা 
মহানগরীতে এমন কোন নর্তক বা নত্রকী নাই, ( অবশ্ত খ্যাতনামাদের 

মধ্যে) ধাহার নৃত্য আদি দেখি নাইএ ইহ ছাড়া, কাশী, দিল্লী, অমৃতসর সহর 

প্রভৃতি অনেক স্থানে অনেক সুবিধ্যাত নর্তক ও নর্তকীর নৃত্য আমি 

দেখিয়াছি। কিন্ত এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিল[ম না! অবগ্ত সমালোচকের 
দৃষ্টিতে নৃত্যের বিজ্ঞান খুলিয়া যদি এনৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ কথিতে বসেন 
তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গুণুই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে 

শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুষ্ঠিত হইবেন ও ইহ] একটা লাফালাফি মাত্র 
বলিবেন, কিন্তু আমি খুন্ধ দড়তার সহিত বলিতে গারিঃ যে কেহ এই মহাত্বার 
নৃত্য একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন তাহ! ভুলিবেন ন1; সে নৃত্য 

ধেন কথা। কয়, যেন একটা কি অব্যক্ত-_যাহা ভাবায় ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে 
বুঝান যায় না, যে ভাব শবে উচ্চারি হয় লগ এ নৃত্য যেন সেই কথা, সেই 

ভাব ব্ক্ত করে। সে ভাবটা, সে কথাটি আবার এ রাঁজ্যের নয়। তাহা এ 

রাজ্য ভূলাইয়া আমাদের যেন এক সুদুর শান্তি রাজ্যের চন্দ্রমালালিনী 

মধুযামিনী ও মন্যোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া! দেয়। যেন*আমাকের 
এবত্রিতাপজড়িত প্রবাঠুে স্বদেশের কথা আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল 
এই আগন্তক সংকীর্ভনকাঁরীগণ সংকীর্তন করিলেন। আমরা কেহই 

তাহাদের জানি না; সংকীর্ভন সমাধার পর আমর। তাহাদের গৃহে আসিয়া 

বসিতে অনুরোধ করিলাম। তাহারা সকলে আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় 

বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। গ্রভূপাদ নীলকাস্ত গোস্বামী মহাশয়, 

আগন্তক দ্রিগের মধ্যে যিনি নাম্বকস্বরূপ হইয়া! সংকীর্ভন করিতেছিলেন; তাহার 

সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ প্রথমেই আমার ঞ্যেষ্ঠ সহো 
ঘরকে সক্বোধন করিয়া! আর সংকীর্তনদলের নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 

ক ্ * “তুমি বৈঝব বৈষ্ণব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটী 
প্রকৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ সযত্বে ইহার সেবা কর।” আঞ্ তাহাকে বলি£লন 
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“আপনি +++ + কে ক্ূপা করিবেন ও বড় ভাল ছেলে”। তাহার পর 

তীঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্আপনার কোথায় থাকা হয়”। তিনি উত্তর 

করিলেন *আমাদের থাকার কোন (নির্দিষ্ট স্থান নাই । আমর! ভিখারী । তবে 

অধিক সুময় শ্রীধাম পুরীতে থাকি ।”? 

প্রভুপার্দ। আপনার নাম 2 

আগন্তক। এ দাসকে লে!কে রাধারমণ চরণু দস বলিয়া ডাকে । 

প্রভুপাদ। (তাহার সঙ্গীগণকে লক্ষ্য করিয়।) ইহা] কি আগনার সঙ্গেই 

থাকেন? 

রাধা। আপাততঃ আছেন। 

প্রভৃ। শ্রীধাম পুরীতেনকোথাঁয় থাক) হয় । 
বাধা,।, আমর] ভিখারী, থাকার কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। 

তাহার পর প্রভৃপার্দ নীলকান্ত গোস্বামীর পাঠ আস্ত হইল । পাঠের 

পণ সেদিন ভ্রীমৎ্ বাবাজী মহাশধ আমাদের বাঁটাতে অবস্থিতি করিলেন। 

তিনি ষে কোন কথ কাহতে ল।গিলেন আমার তাহা বড় ভাল লাগিতে 

লাগিল। তাহার কথ গুলিতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ছায়! বাঁ সংকীর্ণতার 

সংস্পর্শ নাই, সকল কথ। গুলি সরল স্ুযুক্তিগণ আর প্রত্যেক কথাটাীতে, 

প্রত্যেক যুক্তিতে, প্রতি তত্বনির্ণয়ে যেন একট! কি মধুর ভাব, সেট! বোধ হত 
প্রেমের কষায়, ভক্তির মাধুরী । নে দিন অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে শ্রীধাম 

পুরীর ভ্রী৬জগন্নথ দেবের কথ। উঠিল। ধাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের 

মধ্য অনেকেই আপনাপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; রেহ পণ্ডতাগ্রগণা 

রাজেন্্রলাপ মিত্র মহোদয়ের গবেধণা অনুসারে শ্্রীশ্রীঞ্ভগনাথ দেনের 

শ্রীমূর্তিটা বৌদ্ধ মূর্তি প্রতিপন্ন করিলেন. কেহ রাজ! ইন্দ্রছাক্নের আনীত বলিমা 

জগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থের ইতিহাস বিবৃত করিলেন, কেহ ব। আবার অন্য অনেক 

কথ! বলিলেন। সকলের কথার পর শ্রীমৎ বাবাজী, নৃহাশয়কে জিজ্ঞসা করা 

হইল «“মাপনার কি মত বলুন ।” তিনি “বলিলেন আপনার যে যাহ] বলিলেন 

এ সকলগুলি সত্য মত।” 

এই কথ! শুনিয়া এক জন বণিয়। উঠিলেন পে কি মহাশয়) সকলগুলি 

কথন সত্য হইতে পারে । ইহা যে অসম্ভব |” 

বাবাজী । আজ্ঞে, আপনি যাহা আজ্ঞ। করিতেছেন তাহা ও, সত্য ; আমা- 

দের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্ম একে অসম্ভব কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে সকলি সম্ভবপর। 
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আপনার] শ্রীগ্রী৬ঠ্জগন্নাথ দেব সম্বন্ধে যিনি যাহ! বলিলেন সে গুলি 

বিরদ্ধ ধশ্ম হইলেও তাহাতে সকলি সম্ভব। ৃ 
একজন বলিলেন “আচ্ছ। মহাশয়, জগন্নাথ দেবের মৃর্তভিটা ওরূপ হস্তপদ- 

বিহীন, বিস্তারি€ নেন একটী হত-গজ রকম হইবার কারণ কি। এ 

তগবানের কোন্ রূপ ?” ৪ 

বাবাজী। শ্রীজগন্নাথ মল গ্রন্থে শীত্রীএজগন্নাথ দেবের বিস্তারিত বিবরণ 
আছে। রাজ] ইন্দছ্যুন্ম যে রূপে নীলমাধব মূর্তি ব্যাথের নিকট হইতে আনয়ন 

করেন তাহা আপনারা সকলেই আবগত আছেনঃ আর ইতিপুর্বে তাহা 

একজন তক্ত কতৃক বিবতও হইয়াছে, কিন্ত তাহাতে শ্রীশ্রীঞজগন্লাথ দেবের 
রীমূর্তিটা হস্তপদহীন "হইবার কোন বিশেষে কারণ দেখা যায় না। 
এ শঞ্নন্ধে আমি একজন ম্হাপুরুষের নিকট ঘাহা শুনিয়াছি তাহাতে হদি 

আপনাদের কথ্িৎ কৌতুহল নিবৃত্তি য়, বলি শুন্ধন__ _ ্রীনদাঁবন লীলার 
অবসানে শ্রীকৃষ্ণ বন দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়! দ্[রকালীল। করিতেছেন, 

সেই সময় দ্বারকার ম্বহিষীর1 সকলে এক দিস একত্র হইয়া কথোপকথন 

করিতে করিতে একজন বলিলেন "ভাই, ঠাকুর বন্দাবনলীলায় না জানি 
কত আনন্দ উপভোগ কন্িয়ছেন; কারণ তাহা ন। হইলে এখন পধ্যন্ত এই 

ঘারকাধামের স্ুুখসম্পদ প্রশ্বয্যের মধ্যে থাক্রিয়াও তিনি কেন সেই দীন হীন 

গ্রাম্য গোপ গোপীর কগ। বিস্বত হইক্রে পারেন না। তোঁমর! সকলেই বোধ হয় 
জান যে ঠাকুর প্রায় নিশীথে নিদ্রা যাইতে যাইতে রাধা রাধ। বঙ্গিয়া কাদিয়। 
উঠেন।” এই কথা শুনিয়া মহিষীরা সকলেই এক বাঁক্যে বঙ্গিয়া উঠলেন 

»“হা ভাই ! তুমি তাতি সতা কথ! বলিয়াছ। ঠাকুর সত্য সত্যই প্রায় প্রতি 

নিশীথেই নিদ্রাবস্থায় বাধা রাধা বণিয়া কাদেন।” এই বিষয় লইয়া 
আলোচন| হইতে হইতে মহিষীরা। সকলে স্থির *রিলেন যে “ঠাকুরের বৃন্দাবন 
লীলার কাহিনীটা আমাদের আমুণ শরবণকরা * “উচিত, তাহা না *ইলে আমর 
ঠাকুরের বন্দাবনের 'সেই দ দান হীন গোপ গোপী'র প্রতি তাহার আকুষ্টতার কারণ 

উপলদ্ধি করিতে পারিব নৰ।৮ হহা স্থির হইলে তাহার অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন যে শ্রীদ্বারকাধামে শ্রীবন্দাবন লীলার সমস্ত কাহিনী জ্ঞাত আছেন 
এরূপ কেহ আছেন কি না। ক্রমেস্থির হইল একমাত্র রোহিণী মাত! ভিন্ন 
সমস্ত বন্দ[বন লীল। পরিদর্শন করিয়াছেন জ্রীদ্বারকাধামে এরূপ আর কেহ 
নাই। তথন মহিষীরা সকলে রোহিণী মাতীপ্র নিকট শ্র্গয়। শ্ীবন্দাবন লীলার 
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কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রোহিণী মাতা বলিলেন 

“আমি মা হইয়া কিরূপে বলিব 1” কিন্তু মহিষীর] কিছুতেই তাহ শুনিলেন না। 

তখন মাতা বলিলেন “তোমাদের আমি সে লীলা শ্রবণ করাইতে পারি, যদি 

তোমরা এমন কোন নিভৃত স্থান স্থির করিতে পার যেখানে তোমরা ছাড়া 

আর কেহ আসিতে পারিবে না।” মহিষীরা বলিলেন “আমাদের অস্তঃপুরে 
ত কাহার আসিবার সম্ভাবনা নাই ।” রোহিণী মাত! বলিলেন “কৃষ্ণ বলরাম ত 

আমিতে পারে, আর এক কথা যেখানে ই্রবন্দাবশ* লীলাকীর্ভন হইবে 

সেখানে কৃষ্ণ বলরাম সে মধুর লীলার আকর্ষণীতে আপনি আসিয়৷ উপস্থিত 

হইবে তাহার কি উপায় করিবে” মহিষীরা এ বিষয় মন্ত্রণ। করিয়! স্থির 

করিলেন যে দেবী সুতদ্র দ্বারী হইয়া, যতক্ষণ রে।হিণী মাতা শ্রীবন্দাবন 

লীলা পরিকীর্তন করিবেন ততক্ষণ ঘার রক্ষা করিবেন, কাহাকেও আসিতে 
দ্রিবেন না।”এই সমস্ত স্থির হইলে দেবী সুভদ্র দ্বারী হইয়া দ্বার রক্ষা করিতে 

লাগিলেন, আর মহিষীরা রোহিণী মাতার নিকট শ্রীবৃন্দাবন লীলা শ্রবণ 

করিতে লাগিলেন । রোহিণী .মাতা প্রথমে অতি ধীরে ধীরে অনুচ্চকণ্ে 

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরুষ্ণ লীলা বর্ণন করিতে আরম্ত করিলেন, ক্রমে বর্ণনে ও শ্রবণে 

রোহিণী মাতা ও মহিষার্ন্দ সকলেই আত্মহারা ও তন্ময্ঃ তখন রোহিপী ম[তার 

কণ্্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম, গ্র/মে উঠিয়া গুহ প্লাবিত করিয়া বহির্দেশে 
আসিয়। সুধ। বর্ষণ করিতে লাগিল, দেবা স্ুভদ্রা তাহাতে ক্রমে আত্মবিস্থৃত 

হইতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রী বলরাম আসিয়া উপস্থিত। সুতদ্রা দেবা 

তখন আনন্দবিহ্বলা, ভাববিদ্বোর। আত্মবিস্থৃতা। দেবী যেকাধ্যে নিয়োজিত 

তাহাও যেন বিস্বতা। ভাত্ঘ্বয়কে দেখিয়! সানন্দে গিয়। উতয়ের হস্ত ধারণ 

করিলেন। স্ুভদ্রা দেবীর সে আনন্দময় মুক্তি নিরীক্ষণ করিয়! ভাতৃদ় স্তস্ভিত। 

কিন্ত অধিক্ষণ আর স্তম্ভিত থাকিতে হইল না, রোহিনী মাতার শ্রীবৃন্দাবনের 

শ্রীরুঞ্ণ লীল। কাহিনীর মম্ৃতময়ী কলক্ঠ আসিয়! শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কর্ণে প্রবিষ্ট 

হইতে লাগিল, তাহার। তিনজনে--মধ্যে দেবী স্ুুতদ্রা, বামে শ্রীকৃষ্ণ, দক্ষিণে 

শ্রীবলরাম-_সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সে মধুর লীল। শ্রবণ করিতে 

লাগিলেন, শ্রবণে ক্রমে আনন্দের লহরী উথলতে লাগিল, প্রেমের 

কথায় প্রেমের আ্োত বহিতে লাগিল; ক্রমে তিনজনে আত্মহার।, 

ভাবে ভরা, আনন্দে বিগলিত, হস্ত পদ সঙ্কুচিত, নয়ন বিস্তারিত; 

যেন আনন্দে গলিয়া গ্লাইতে লাগিলেন এই প্রেমে, গলা আনন্দপোর' 
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ভগবানের যৃর্তিই শ্রীধাম পুরীর ভ্রীন্রী/ঠজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা 
দেবীর মুর্তি ।” ও 

এ কাহিনীটী কোন এঁতিহাসিক তত্ব নয় কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিল । 

সেদিন আহরাদ্ির পু শ্রম বাবাজী মহাশয় ও তাহার সঙ্গীগুণ বিশ্রাম 

করিলেন, আমি তাহাদের নিকটেই,রহিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া 

শাম সংকীর্ভন হইল, পরে, আহারাদির বন্দোবস্তের জন্ত আমি ব্যস্ত, কিন্ত 

মাঝে মাঝে যেমন একুটু অবসর পাই আসিয়া! বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসি। 
অনেক লোক আসিতে লাগিলেন,,তিনি সকলের সঙ্গেই আনন্দ চিত্তে সহাস্য 

বদনে কথা বার্ত। কহিতেছেন । কেহ কোন তত্ব জিজ্সা করিলে অতি 

সরল কথায় তাহার সছুতধ দেন; কাহার সহিত কোন বিষয় লইয়া তর্ক কর! 

যেন তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ; যে যাহা বলেন কিছুতেই বিরভি, নাই যেন 

সন্তোষের প্রতিযৃত্তিণ | 

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশন্ন, আমরা ভগবান পাইব কিরূপে ।” শ্রীমৎ 

বাবাঞ্ী মহাশয় বলিলেন *ঠাহাকে চাহিলেই গাওয়1 যায়।” 
প্রশ্ন। ভগবানকে চাহিলেই পাওয়। যায় ? 

বাবাঞী। নিশ্য়ঃ দ্রেখুন 'ভগবান আপনাকে দিবার জন্ত সতত 

ব্যস্ত কিন্ত আমর প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহাকে চাহিনা, চাহিলেই তাহাকে 

পাঁওয়। যায় । ৃ 

প্রশ্ন । আপনি কি বলেন আমর! ভগবান চাই না। 

বাবাজী। না, আমর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে চাই না। দেখুন, আমার 

কথায় বিরক্ত হইবেন না। আচ্ছা বলুন দেখি, আমর! সামান্ অর্থের জন্য এ 

সংসারে যত কষ্ট স্বীকার করি, একটি পুত্র কণ্ঠ বা আত্মীয়ের রোগ হইলে যত 

ব্যস্ত হই, আমাদের এক একটা বাসন! কমন] পরিতৃপ্তির জন্য এ সংসারে বত 

একাগ্রতা ও কষ্ট সহিষুতাঁর পরিচয় দিয়া থাকি তাহার সহন্্রাংশের একাংশ 

ব্যাকুলত। ও একাগ্রতা কি আমাদের ভগবান প্রাপ্তির জন্ত আছে ৪ আমর] 

সকলেই এ সংসারে নিজের ল্ুখের জন্যই ব্যস্ত । ভগবানও ষে আমরা চাই 

ভাহাও নিজের স্থথের জন্ত 

প্রশ্ন। মানব জীবনে প্রাপ্তির বস্ত সুখ ব্যতীত আর কি হইতে পাবে? 

বাবাঞ্ী। আনন্দ? সুখ নয়। 

প্রপ্ন। আনন্দ আর সুখের পার্থক্য কি ?, 



্ু বীরভূমি [ ৪র্থ বর্ষ। 

বাবাজী; সুখ মায়! করনা; আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্ত। নুখ নিজের 

'জন্য ব্যস্ত, এ সংসারকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্র;) আনন্দ অপরের জন্য 

লালায়িত, সংসারের হইবাব জন্য কাতর । সুখ প্রভূ হইতে চায়; আনন্দ দাসা- 

মুদাস হইবার জন্য লালায়িত। সুখের সর্বদাই ভয় পাছে ক্ছি হারায়; 

আনন্দ আপনার যথাসর্বস্থ অকুষ্ঠিত ভাবে বিতরণ করিয়। তৃপ্তিলাভ করে। 

সুখ সংসারের ধুলামাটি হইতে সতত সসঙ্কোচ, আপনাকে রক্ষা করিবার জম্য 

সশঙ্কিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়! সংসারের পকলু বাধা, সকল বিপত্তি 
ভার্গিয়। চুরমার কৰিয়া এক হইয়! যায় । সুখ সুধার জন্য লালায়িত ; আনন্দ 

দুঃখের বিষ কণে প্রিয়া নীলকঞ্জ হইয়। সদাশিব, সানন্দে বসিয়৷ থাকে । সুখ 
স্বার্থ; আনন্দ নিঃম্বার্থ। . + 

প্রশ্ন। এ আনন্দ পাইবার উপায়? 

বাবাজী । ভগবৎ নাম সং কার্ভনই আনন্দ ও ভগবঘ প্রাপ্তির একমাত্র 

উপায়। 

প্রশ্ন । নামসংকীর্ভনই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়? 

বাবাজী । নিশ্চয়, ইহ। আমার মিজের কথা নয়, আমাদের সনাতন আর্য্য 

শাস্ত্র এই কথাই উচ্চ কন্ঠে ঘোধণ| করিয়া থাকেন_-সত্যে ধান--ত্রেতায় 

ষজ্ত-_দ্বাপরে অর্চন-২কলিতে নাম সংকীত্তন। 

গ্রশ্ন। হিন্দু শান্ত্রে একথা আছে সত্য কিন্তু আমাদের অনন্ত শান্ত, 

অনন্ত মৃত, নাম সংকীর্ভন তারি মধ্যে একটা মাত্র পথ হইতে পারে । 

, বাবাজী । না শান "স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন “হরেনাঁমৈব হরের্নামৈব 

হরৈর্নীমৈব কেবলং। কলে নাস্ত্যেব নান্তযেব নান্তেব গতিরন্যথ]।” 

প্রশ্ন। আপনি কি বলেন এক্ষণে কপিকাঁলে যাগ, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা 

প্রভৃতিতে কোনরূপ কল হয় না? $ 

বাবাজী । আমি, এ কথ! বলি না তবে আমাদের সনাতন শাস্ত্র এই কথ৷ 

বলেন বটে। দেখুন, প্রকৃত কথ! সকল পথই পথ যিনি যে কোন পথ সরল 
অন্তঃকরণে ব্যাকুলতার সহিত অবলম্বন করিবেন তিনি তাহাতেই সিদ্ধ মনে 

রথ হইতে পারিবেন। প্ররুত ও প্রধান আবশ্যক সরলতা ও ব্যাকুলত1। 

ভবে আবার ব্যবস্থাটা অবস্থান্ুরূপ হইল কি ন1, তাহা দেখাও একান্ত কর্তব্য। 

যোগাদির জন্য যেরূপ দীর্ঘাযুর প্রয়োজন এক্ষণে কলির জীব আমাদের তাহা 

নাই,। তাহার পর ,এখনকার. মানব সমাজ দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় ষে। 
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প্রকৃতি যেরূপ সংস্কার-সম্ভৃত হইলে যোগাদির কঠোর নিয়ম সংঘম প্রতিপালনে 

মানবপ্রকৃতি সক্ষম হয় একালের অন্নগতপ্রাণ আমাদের প্রকৃতিতে তাহা 

সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাগ যজ্ঞার্দিরও কাল ও অবস্থা অনুকূল বলিক়! বোধ হয় ন!। 
যাগ্ ষজ্ঞ|দির' আম্ুষ্ীনিক দ্রব]াদির অভাব । কালের গাছুর্ভাবে ফ্কাজ্িক 

রা্মণেরও অভাব। আমরা এক্ষণে সন্যতোন্ুখ কলির জীব, নিরম্তর বাসন! 
কামনার ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমে স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া] কাল কলির প্রাহূরভাবে 

কামাসক্ত ও পাপোনুখ »্হইয়া মায়াকুপে অধোযুখে নিপতিত । এখনকার 

উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম প্রকাশ নাস্তিকত। হইয়1 পড়িয়াছে ; এ অবস্থার ব্যবস্থা? 

এ রোগের ওষধি, ধ্যান, যঞ্ঞ অর্চন হইতে পারে না। তাই “আমাদের ভূত- 
ভবিষ্যৎ-বর্তমানজ্ঞ পরহিতব্রত মহর্ধিরন্দ আমাদের জন্য আমাদের যোগের 

একমাত্র উষধি ভগবৎ নামসংকীর্তন ব্যবস্থ। করিয়৷ গিয়াছেন। তাহাইসআবার 

আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার জন্য প্রীভগবান শ্রীধাম নবদ্বীপে 

প্রীগৌরাক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়া. আপনি যাঁজন করিয়৷ জীবের মুক্তির উপায় 

মানবের পুর্ণ পরিণতির পথ দর্শাইয়া গিয়াছেন। “দেখুন আমর! যদি একবার 

অ।মাদের নিজের অবস্থা নয়ন মেলিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি 

আমাদের জীব আখ্যাও নয়,কিত্য কুষ্দাস এই অনুভূতি ও স্থির বিশ্বাস হইলে 

জীব আখ]! হয়, আমার্দের কি প্রকৃত ্রস্তাবে তাহা হইয়াছে? আমাদের 

প্রকৃত অবস্থা কলিতে কামাসক্ত পাপোন্ুখ, মায়াকূপে অধোমুখে নিপতিত, এই 

কাল ও অবস্থান্থুরূপ ব্যবস্থ। শ্রীপ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার শ্রামান্ নিহ্যানন্দ 
প্রভু কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। আমার পরম দয়াল নিতাই ' বলিতে 

বলিতে চক্ষু আবক্তিস+ পমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়। উঠিল) এই কলিহত 
জীবের জনা হরিনাম মহৌষধি বিধান করিয়া, সাধিয়। কীদিয়। মার খাইয়া 
লোকের দ্বারে দ্বারে পায়ে ধরিয়। দিয় গিয়াছেন। তাই, নামসংকীর্তনই 

আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের উপায় । 

্শ্ন। আপনি যদ্দি বিরপ্ত না৷ হন, তাহা হইলে একটি কথা ্িজ্ঞাস। করি। 
বাবাজী । আজ্ঞা করুন,*আমি কেন বিরক্ত হইব । আজ আমার পরম 

সৌভাগ্য যে আপনার] আমা সহিত সদালাপ করিতেছেন। 
প্রশ্ন। নাম সংকীর্তনই যদি একমাত্র পথ হয়, তাহ। হইলে আমাদের 

শাস্ত্রের অগণ্য. পথ,-বিতিন্ন সম্প্রবায়ের বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন উপাসনা ত 
কিছুই থাকে না, সে সমস্তই অলীক অপ্রকত ; “কার্যকর নয় বলিতে হ্য়। 
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বাবাজী! কেন, কিসে তাহা আপনি অন্থমান করিতেছেন? 

প্রশ্ন । আপনি বলিলেন “হরের্নামৈব হরের্নামৈৰ হরের্নামৈব কেবলং। 

কলো নাস্ত্যেৰ নাস্ত্যেব নাস্ত্েব গতিরন্যথ।” কলিতে হরি নামই একমাত্র 

পথ অন্য পথ নাই, তাহ। হইলে আমাদের শাস্ত্রাহুমোদিত সৌর, শাক্ত, শৈবঃ 

গাঁণপত্য প্রন্থতি বিভিন্ন উপাসনার এয়োঞ্রনীয়তা কি? কালী, তারা+ শিব 

প্রভৃতি দেবতারই বা আবহ্ঠক কি? একথায় ধেন বুঝায় আর সকল পথ ভ্রান্ত 
একমাত্র বন্তবা পথটীই পথ । মাপনি কি সনাতম হিন্দু শাস্ত্রের তাহাই 

অভিপ্রায় বলেন? 

বাবাজী : "না, না, আমি তাহ। বলি না ব! সনাতন হিন্দু শাস্ত্রেরও তাহ! 

অভিপ্রায় নয়। দেখুন, এই,বিশ্বরচনার চতুর্দিক বৈচিত্র্যময় । একটা বৃক্ষে কত 

লক্ষ পত্র কিন্তু ছুইটা পত্র একরূপ হয় না, আমরা কত কোটি কোটি মানব, 

আমাদের মধ্যে ছুইটী মানব আকুতি ও প্রকৃতিতে অবিকল একরূপ পাওয়া 

যায় না । এই যেমন বিশ্বনংসারের একদিকে টৈচিত্র্যময় আবার তাহার আর 

একদিকে একটী অপূর্ব মিলন বা সামগ্রস্য। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে একটা পত্র 
খসিয়। মাটীতে পড়ে,সেই নিশ্রমেরই বব ভ্ী হইয়? চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত 

সৌরজগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক দিকে শৃথিবীর সমস্ত মানবনগুলী 

প্রত্যেকেই আপনাপন স্বরূপ 'বভাব লইয়া! এ সংসারে কতই বিভিন্ন প্রকারে 

রিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পথে নিরন্তর গববিত্রমণ করিতেছে ।কিন্তু এই বিভিন্নতার 

মধ্যে আবার আর একদিকে প্রত্যেকেই এক স্থানে ; এক সকলেই, প্রত্যেকেই 

আনন্দের জন্য প্রয়াসী, যে যাহা করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ। অতএব 
এ জগৎসংসারে দুইটি পৃথক শক্তির খেল! নিরন্তর দেখ! যায়, একটি আকর্ষণ, 

একটি বিকর্ষণ, একটা কেন্ত্রান্থুগ, একটি কেন্দ্রাতীগ, একটি টান রাখা, একটা 

ছাড় দেওয়া, এই নিত্য লীলাতেই সমস্ত প্রকাশ প্রকাশিত। ইহার এক্টীর 

্বধর্ম_-মনন্ত বৈচিত্র্যের বিকাশ, 'অপরটার স্বধর্ম--অনন্ত বৈচিত্র্যের উদ্দাম 
উল্লাসকে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্রস্যের মধ্যে মিলাইয়! দেওয়া। অত এব যদি 

বিশ্বসংসারের সমস্তটা ভাল করিয়! দেখ। যায়, তাহ হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যেই 
প্রক্য, ছৈত্যের মধ্যে এককে দেখা যাঁয় ও বুঝা যায় । প্রকৃতির নিয়মই এই 

বহুর মধ্যে একের লীলা, বহু হইয়া লীল। করাই লীলাময়ের লীলা । ইহাই 

প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মের যথায় ব্যতিক্রম তাহ! কখন প্ররুত বা! 

সত্য হইতে পার্রে' না। আমাহ্দর সনাতন আর্য শাস্ত্, আধ্য ধর্ম্মও 
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যদি সত্য ধর্্ হুয় তাহা হইলে তাহাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে 

পারে না। আমাদের সনাতন আর্ধ্য ধর্ম যে প্রকৃত সত্য ধর্ম, ইহ! ষে 
একমাত্র মানবের পুর্ণ. পরিণতির ও আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে যত ধন্ম 

প্রচারিত হইছে তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ, তাহার একমাত্র কারণই 

বৈদিত্র্যের মধ্য দিয়া এককে উপলব্ধি করান, বছর মধ্যে একের 

সামগ্রসা। তাই আনার্দের তেত্রিশ কোটা দেবতা. এত বিভিন্ন সম্প্রদায় কিন্ত 

এই সমস্তেরই উদ্দেগ্ত, পেঁট সচ্চিদানন্দকে' উপলব্ধি করান। শান্তর যেখানে 
. বলিয়াছেন, কলিতে নার্মসংকীর্তনই'পাইবার একমাত্র উপায়, সেখানে বুঝা! 

উচিত "যে কোন সাম্প্রদ্রায়িক,নাম নহে। সত্যে ধ্যান, একথায় ইহা বুঝার না 
বা আমাদের শাস্ত্রাদ্বিতেও দেখ। যায় নাষে একটা*মাত্র রূপের ধ্যান, বরং 

দেখা যায় যে সে সময়,কত শত শত বিভিন্ন (দবতার ধ্যানে মহর্ষিবু তন্ময় 
হইতেন। ত্রেতাঁয় যজ্ঞ, একথাঁয় একটা মাপ্র কোন নির্দিষ্ট যজ্ঞের কথা 

বুঝায় না, সে সময় কত শত ধিভিন প্রকারের যজ্ঞাদ্দির কথা শাস্ত্রে দেখা যার । 

কলিতেও নামসংকীর্ভন বঙ্গিলে শুদ্ধ কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট 

নামসংকীর্তন বুঝায় না বা তাহাও .তাৎপর্য্য নয় ! তবে এক্ষণের অবস্থাগ্ররূপ 

ব্যবস্থা নামসংকীর্ভন, ধ্যান যৌগ যক্ঞাদি নয়, ইহাই বুঝায়। সেই অনাি অনস্ত 
সচ্চিদানন্্ যড়েখর্ধ্য পূর্ণ অনন্ত বসেশ্বর্রের অনন্ত রূপ অনুস্ত এশা, অন্ত 
রসকে, তাহা রই প্রকাশ যে আমরা, সেই আমাদিগকে অনন্ত রূপে অনন্ত পণে 

জানিতে, পাইতে,অন্ুভব করিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে, ইহাই ত প্রকৃত, 

তাহা না হইয়া যদি সে অনন্তকে একটা মাত্র ৰাঁধা পথেই পাঁওয়! যায় বা অনু 
ভবকরা যায়, বা বল! যধয় তাহা হইলে তাহ। কখনই প্রকৃত হইতে পারে না। 

প্রশ্ন। আপনি যে বলিলেন “হরের্নামৈব হরের্নমৈব হরের্নামৈব 
কেবলং ;” হরি নামই একমাত্র উপায়। 

বাবাজী। তাহাতে দ্রোষফ কি? 

প্রশ্ন। উহাত্ কেবল মাত্র আমাদের হিন্দুধর্মের একটী সাম্প্রদায়িক নাম ! 
বৈঝবেরাই হরিবোল দেয়, হরি নাম করে, হরি সংকীর্ভন করে, অন্ত সম্প্রদায় 
করে না। 

বাবাজী। দেখুন, যে বৈষ্ণব তাহার হরিকে কেবল মাত্র আপন সম্প্রদায় 
ভুক্ত করেন ব।.ভাবেন, তিনি বৈষ্ণব বা মহাজন হইতে পারেন কিন্তু আমার 
নিতাইএর দাস নন। আর যে সৌর, শাক্ত বা শৈব. প্রভর্তি অঙ্গ স্পা নিক, 
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গণ হরি নাম আপনাদের সম্প্রদায় ভুক্ত ব1 ভাহাঁদের উপাস্য নাম নয় 
বলেন, তাহারাও হরি শব্দের তাৎপর্য বা বুৎপত্তি যাহা! আমি আমার গুরু 
দেবের কুপায় বুঝিয়াছি, তাহারা বোধ হয় সেরূপ ভাবে বুঝেন না। 

গ্্ন। হরি শব্দের তাৎপর্য কি 2 | 

বাবাজী। আমরা মানব, বিশ্বস্থাটর সমস্ত যোনির মধ্যে মানব যে/নিই 

শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যোনিতে জীবের আহার বিহার মৈথুন ব্যতীত 
আর কতকগুলি বিষয়ের বিকাশ দেখা যায়। ভাব ও উপলব্ধিই সেই 
বিকাশ । আমর! অনাদি বহিমুখ জীব, আমাদের এই মানব জীবন অনিগ্া 

ও অজ্ঞানের ঘারা আবৃত। অজ্ঞান ও অবিদ্া পরাজয় না হইলে এ জীবনে 
তাব ও উপলব্ধির বিকাশ হয় না, অতএব এ মাঁনধের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
অবিদ্ভাঁ,ও অজ্ঞান পরাজয়। এই অবিদ্যা ও অজ্ঞান ,পরাজয় করিতে হঈলে 

বিদ্ভাও জ্ঞানের আবশ্যক,এই বিদা! অর্থে প্রথম ভাষা । ভাষাই মানবের প্রকাশ! 
আজ যদি মানবের ভাষা না থাকিত, তাহ! হইলে মানবকে মুক ও জড় স্ৃশ 
হইতে হইত, মানবের মানবত্ব, আমাদের পরম্পরের “হৃদয়ের আদান, প্রদান, 
স্ুথ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস, "প্রেম, ভক্তি কিছুষ্ট থাকিত না, ভাবিয়া দেখ আজ 

আমরা যে সকল পুর্ব মহাজন ভারতের মহর্ষিধন্দের হৃদয়ের ভাব, প্রাণের 
উপলব্ধি, বেদ উপনিধদে প্রাপ্ত হই, ভাষাই তাহার মূল । আজ যে শাস্ত্রের 

কথিত অবতার সকঙ্গ নিত্য বলিয়। বুঝ বা বিশ্বাস করি তাহারও মূল ভাঁষ1। 

ভাষাতেই সেই সচ্চিদানৃন্দের নিত্যত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। 
আবার আর এক দিকে দেখ, ভাষা শব্দ মাত্র | শব্ষই ভগবৎ প্রকাশের সর্বব 
প্রথম প্রকাশ । প্রথম তন্মাত্র আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ? শব্দে কম্পন, কম্দানে 
বায়ুত্র সথষ্ট, বায়ুর পরম্পর ঘর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাত অগ্নি, ক্রমে তিন ভূতের 

সংমিশ্রণে জল, পরে চারি ভূতের ঘাত প্রতিঘাতে মৃত্তিকা । 
ভদ্র। আপনি যদ্বি কোন অপরাধ ন! লন, এনুট। কথ। জিজ্ঞাসা করি। 
বাবাজী । সে কি-আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা! আমার 

মত অকিঞ্চিংকরের সঙ্গে সদালাপ করিবেন। আপনি অকপটে ষা বলবেন 
বলুন। 

ভদ্র। নামের বিষয় আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই শাস্্রসম্মত কিন্তু 
আমার ছুর্ভাগ্য বশতঃ এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নামের অর্থ 

বুঝিতে চাইনা । তবে শুদ্ধমাত্র মুখে নাম করিলেই অর্থাৎ একটী শব্দ উচ্চারণ 
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করিলেই কি নাম করা হয়, আর তাহাতেই পরমপদ লাভ হয়? আমার 

মনের কথা আপনাকে বলি। আব কাল শ্রীমান মহাপ্রভুর পথাবলম্বার। 

এই নামের মহিমা খুব উচ্চ কষে প্রচার করেন। তাহাদের কথার ভাব, নাম 

করিলেই' পরমপন? লাভ হয় ! কিন্তু তাই যদি হয় তাহ! হইলে আচে গৌড়ীয় 

বৈষ্ণব ধণ্ম ধাহারা আশ্রয় করিষ্কাছেন বলিয়া প্রচার করেন তাহাদের 

মব্যে এত আবর্জনা কেন? শ্রীমান মহাপ্রভু আজ চারিশত কয়েক 

বৎসর অপ্রকট হইফ়ীছেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে এই পথ যেরূপ আবর্জনা- 

ময় হইয়াছে বোধ হয় পৃথিত্ধীর কোন ধর্ম এত শীন্র এরূপ হয়নি। 
প্রতাক্ষ চারি ধারে দেখি যে বাহাদের জীবিকার উপায় হরিনাম সংকীর্তন, 

যাহার! প্রতি দিন ছুবেলা অহরহ নাঁম করিজ্রেছেন, তাহাদের জীবন যাত্রার 

প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টিকরিলেই দেখা যায় বে তাহার! অনেক্রেই সামান্য 

নীতিরও বহিভূ ত, এর কারণ কিঃ আমি নামে কটাক্ষ কর্চি না। বড় 

ব্যথায় আপনাকে আজ একথ] জিজ্ঞান। কর্চি। 
বাবাজী। আপনার প্রতি মহাপ্রভুর ধিশেষ কৃপা তাই এই প্রাণে 

ব্থা। আমার বোধ হয়, আপনার মনের*ভাব, যে শান্তর খন বলিতেছেন 

যে ভগবৎ নামই পরম পর্দ লাতের উপায় তখন এই নাম বলিলে আমর! কি 
বুঝি? একটা পাখী কু কৃষ্ণ বাঁলে, একটা জড় নর হরি নাম বলে, এইরূপ 

মান্নুষ যদ্দি পাখীর মত বা যন্ত্রের মত নাম করে তাহাতে তাহার পরমপদূ লাভ 

হইবে কি না অর্থাৎ বস্ত লক্ষ্য নাই, প্রাণের আকাজ্ষ। নাই, হৃদয়ে উপলব্ধি নাই 
মনে ধারণা নাই অর্থাৎ প্রাণহীন মনহীন হঁদয় হীনের জ্ঞানহীনের শব্দ 

মাত্র উচ্চারণ কি নামে সাধন ? নিত্যানন্দ দাস। 

শ্রীমস্ভগবদ্গীতা 
| সূচনা । " 

ভারনবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ আলোচন। করিয়া সর্বদেশীয় পঙ্ডিতগণ সিদ্ধাস্ত 

করিতেছেন যে, তারতবাসাঁ আধ্যগণ খৃষ্টউজন্মের বহুপূর্বব হইতেই সত্যতালোক 
প্রাপ্ত হইয়া সত্যসমাজোচিত আচার অনুষ্ঠান করিতেন। দিন দিন তারতের 

প্রাচীন তত্ব যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই দেখিতে পাওয়৷ যাইতেছে যে, শিল্প 

বিজ্ঞান বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যজগতের বিবিধ অন্থষ্ঠান অতি পুরাকালে 

ভারতে অনুষ্ঠিত হইত; ফলতঃ বর্তমান যুগে" পাশ্চাতম্দেশে প্ডিতর্গণ মস্তি 
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পরিচালনা করিয়া আত্মোক্সতি সাধন করিতে যে ঘে উপাদ্বান সংগ্রহ 

করিতেছেন, ভারতনিবাসী আর্ধ্যগণ সুদূর অতীত যুগে তাহার অনেক আয়ো- 

জন করিয়াছিলেন। ৃ 
ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শহর বশে ভগবচ্চিন্তা এতদেশীয়গণের হৃদয়ে 

সদ ভাবে সন্বন্ধ। পুরাঁকালে ইহাদিগেরজীবনে এমন কোনও কর্ম অন্ুষিত 

হইত না, যাহা ধর্শমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। এইজন্য মহামতি 1100157 

৬৬111171075 বলিয়াছিলেন 1২0110101 178001৮00 170 5150121] 112100 0012 

[000 1111)ণ105 ; 0797 080 19112191915 0095 51191151981 &০০. 

ফলতঃ ধন্মপ্রাণতা তারতবাসীর চরিত্রবৈ শিষ্য । 

প্রাচীন ভারতবাসিগণ আঁন্যনামে অভিহিত এবং তীহাদ্িগের ধর্ম আর্ধা- 

ধর্ম। কলে সেই আর্ধ্যধন্ম কোনও অপরিজ্ঞাত বিশেষ কারণ হইতে হিন্দু 

নামে পরিচিত হইয়াছে এবং তৎকাল হইতে ভারতবর্ষের হিন্বস্থান নামান্তর 

ঘটিয়াছে। বর্তমান হিন্দুগণ প্রাচীন আধ্য হিন্দুদিগের বংশধর এবং 

ইহাদিগের অন্ঠিত হিন্দুধন্ম পুরাতন আধ্য হিন্দুধর্থের ছায়।। কালক্রমে 

প্রার্কতিক বিপর্যয় বশতঃ হিন্দুঙ্থানে পুরাতন শিক্ষার বিদ্ন উপস্থিত হয়, এবং 

পরবর্তাঁ হিন্দুসস্তানগণ অজ্ঞান অন্ধকাঁরে পতিত ওয়ায পূর্বপিতামহগণের 

সভ্যতালোক নিরন্ত-প্রায় হইয়]' উঠে, হাঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সমাজ শিল্প 

বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যজনোচিত যাবতীয় বিষয় বিলুপ্ত খিস্বৃত ও 

ও বিপধ্যন্ত হইয়] পড়ে, কেবল সংস্কারের বীজমাত্র পশ্চাৎপুরুষগণের হৃদয়ে 

নিমীলিত ভাবে রহিয়। ষায়। . 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালেই এই অধঃপতন সংঘুটন স্পষ্ট পরিলক্ষিত, 

হয়। ভারতীয় রাজন্তগণ ঘোর অত্যাচারী ও হুদ্ধর্য হইয়া পরস্পরের প্রতি 

ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন, প্রজা্িগকে নান প্রকারে নির্যাতন করিয়। দেশ 

মধ্যে অতি ঘ্বণ্য পাপাচাবের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। দ্বেষ হিংসা চৌর্ধ্য 
এ্রতারণাদি বর্বরোচিত বৃত্তিগুলি এতই প্রবল হইয়৷ পড়িল যে, তৎকালে ধন 

কণ্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধু চরিত্রের উপাদানগুলি অতি বিরল হইয়া! উঠিল ; 
ফলতঃ তখন হিন্দস্থানে হিন্দু আর্ধ্য-বংশধরগণ যে, আর্ধ্যধন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
ইতর অন্তাজ ধর্মের আশ্রয় লইতে ছিলেন এবং পাপস্তরোতে অপ্রতিহত 
বেগে হিমাচল প্রদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত প্লাবিত 
করিতেগ্ছিল, তাহাতে ক্লোনও সন্দেহ নাই। যখন একছত্রী সম্রাট সভামধ্যে 
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কুলকামিনীকে উলঙ্গ করিয়! বৈরনির্ধ্যাতন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন 

এবং সহস্র সহজ সভ্য, রাজমন্ত্রী, রাঁজন্য স্বচক্ষে সেই টশীচিকক অত্যাচারের 

অবতারণ! দেখিয়াও নীরবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, তখন যে? দেশ 

কিরূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহ! ভাষায় বর্ণনা অসাধ্য, স্তানসচক্ষে 

তচ্চিত্র নিরীক্ষণ করিলেই ভারতেৰক অধঃপতন ও ধর্শহীনতার স্ুম্পষ্ট ছবি 

দেখিতে পাওয়া যায় ।  * , 
ধর্মই জগতের জীতন*, ধর্মম-মূল ছিন্ন, হইলে নিমেষ মধ্যেই জগৎ চূর্ণ বিচুর্ণ 

হইয়া অন্থুকণায় পরিঞ্ত হইয়া ফা । "সেই ধর্মের গ্রানি উপস্থিত হইতেই 

তগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হইল, ভারতে পুনরায় ধর্মবল* সঞ্চারিত হইতে 

লাগিল। তখন তগবানের সেই ধর্মস'স্থাপিক! শক্তি যে দ্রব্য দেহ অবলম্বন 

করিয়। ক্রিয়া করিতে লাগিলেন, তাহ। জগতে যছুবংশাবতংশ শ্রীন্রীমতকুষ- 

চন্দ্রের মূর্তি বলিয়া স্তপ্রসিদ্ধ। শ্রীভগুবান গ্রীণ স্বতেঙ্গে ভারত: 
রাজন্যদিগকে অভিভূত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করেতে লাগিলেন । 

হিন্দু আর্ধ্যগণ ধ্র্ম-সাধনই মোক্ষলাভের" এক মাত্র উপায় প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । তাহাদের মতে কর্ম, ভক্তি ওজ্ঞন ধর্মসাধনের তিন্টী পন্থা। 

বেদ কর্মপক্ষপাতী এবং মহীর্য জমিলী (দের পূর্ববভাঁগ আশ্রয় করিয়। 

যে মীমাংসা গ্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও কর্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন কর! 

হইয়াছে; বেদাস্ত বলিতেছেন, আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাঁতের প্রধান সূহায়, 
এবং মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত শাস্ম অবলম্বনে ধে শারীরক মীমাঞসা রচন। 
করিয়াছেন, তাহাঁও সর্বথ! উক্ত মতাঁবলম্দী। অনেকের£বিশ্বাস খন্মানুষ্ঠনের 

পক্ষে কর্ম ও জ্ঞান মুর্শই প্রাচীন-মত-সিদ্ধ পদ্ধতি, ভক্তি-পথ পৌরাণিক 

হগে প্রবর্তিত হইয়াছে, দিক সময়ে ভক্তি-পথের প্রচার ছিল ন।; কিন্ত 
এ অভিমত সমীচীন নহে। ধাহারা ভক্তিমার্গের বৈদিকতায় সন্দিহান তীহা- 
দ্রিগের মতের অধযৌক্তিকতা। প্রদর্শন জন্যই ছুই একটী প্রমাণ দেওয়। 
বাইতেছে।-_ 

*. “*দ্বিবিধোহি বেদোক্রোধর্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ তত্রেকোজগতঃ স্থিতি- 
কারণং-_-_-_» শাঙ্করভাষ্যে। 

প্রবৃত্িলক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ ভেদে বেদোক্ত ধর্ম ছুই ভাবে প্রকাশমান, তন্মধ্যে প্রথষ 
ভাব দ্বারা! জগতের স্থিতি সংসাধিত হইতেছে । 
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নিরুক্ত যড়ঙ্গ বেদের একটী অঙ্গ, মহর্ষি যাক্ক-প্রণীত নিরুক্তের নির্নাঁচন 
টীকায় দেবতার সংজ্ঞা স্থলে লেখা হইয়াছে-- পু 

“দেবাঃ দাতারোইভিমতানাং ভক্তেত্যঃ” 

ধাহারা তক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করেন তীহারাই দৈবতা। এস্লে 
স্পতঃ ভক্তি শৰের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। আরণ্যকের উপাসন। কাণ্ডে 

ভক্তিমার্গের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। যায় । ২. 

কঠ, শ্বেতাগতর, বূহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিধদের শ্রুতি বচনেও স্পইতঃ ও 

গৌণতঃ ভক্তিবিষয়ী তত্ব রত হইল থাকে ।-- 
“শায়মাত্ম। প্রবচনেন লত্যো। ন মেধয়। ন 

বহুশ্রুতেন 'যযেবৈষ বৃন্থতে স তেন 

«  লভ্যস্তস্যৈষ আত্মাবিবৃন্ধতে তন্থুং স্বাং”। কেঠ)। 

এই (উপনিষ্ট) আত্ম! (পুরুষ) বেদপাঠে লাঁত করাযায় না৷ (আত্মতন্ব 

বুঝিতে পারা যাঁয় না, তীক্ষ বুদ্ধি বা স্বতিতে .তাহাকে আয়ত্ত কর] সম্ভব 

নহে, যথেষ্ট শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলেও তাহাতে অধিকার না জন্মাইতেও পারে, 

তিনি দয়া করিয়। ষাহাকে' জানিবার অধিকার দেন, তিনিই সেই পরম 

পুরুষের তত্ব লাভ করিতে পারেন; অর্থাৎ ফে সাধক ভক্তিবলে পরম 

পুরুষের অন্থুগ্রহভাজন হইতে পারেন, পরমপুরুষ দয়! করিয়! সেই সেবকের 
হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। 

শ্বেতাখতর আরও স্পষ্ট করিয়া ভক্তিপথের পরিচয় প্রন্দান করিয়া- 

ছেন-_ | 

ধ্যন্ত দেবে পরাভক্তি থা দেবে তথা গুরো। 
তন্তৈতে কথিতাহার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥৮ 

মহধি পতঞ্জপি-প্রণীত দর্শনে যোগই যোক্ষলাতের উপায় বলিয়। নির্ণীত 
হইয়াছে এবং পুরাণাদি শান্তর গ্রন্থেও তছুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়'। এইজন্য 

অনেকে ধর্মসাধনায় যোগ একটী স্বতন্ত্র পন্থা! বলিয়। চারিটী পন্থার উল্লেখ 

করেন । শ্রীভগবান শ্রীকষ্ণের উপদেশ আলোচনা করিলে দেখ! যায় যোগ কর্ম- 

মার্গের অন্তর্গত। ফলতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে মোক্ষলাভের জন্ত 
উক্ত দিনটা পথই প্রদর্শিত হইয়াছে; মহাভারত-কালের, অর্থাৎ তগবান বান্থু 
দেবের অভ্যুদয় কালের, কিছু পুর্বে কন্ম তক্তি জ্ঞান ও যোগ-সাধন। চারিটি 
স্বতন্ত্র পন্থারূপে সাধকঞ্ধণ কর্তৃক' আশ্রিত হইত ; অর্থাৎ কর্াশ্রয়ীর বিশ্বাস__ 
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একমাত্র কর্্ানুষ্ঠান দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়; ভক্কি-পথের পথিক ভক্তিই 

পরমানন্দ লাঁভের অদ্বিতীন্ন শরণি ভাবিয়া অন্ত সাধনগুলি উপেক্ষ। করিতেন ) 

জ্ঞানী ভাবিতেন আত্মজ্ঞান ব্যতীত পরমাত্ম-সঙ্গতি অসম্ভব, সুতরাং একমাত্র 

আত্মঙ্ঞানই* আশ্রক্ণীয় ; যোগ মার্গ অবলম্বন ও তদক্গসাধন ব্যতীত কৈবল্য 

প্রাপ্তির অন্ত উপায় নাই বলিয়! যোগী এমুক্তকণ্ঠে উপদেশ দ্বিতেন। তৎকালে 

উদ্ত চতর্বিধ পথাবলঘ্িগণের নমধ্যে পরম্পরের মত-ভেদজনিত বাদ-প্রতিবাদে 
দেশে বিষম অনিষ্ট * সংঘটিত হইতে লাগিল। যিনি কর্-পথাবলখী 

তিনি বেদের দোহাই দিয় নামে ম্ল্র ফজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়। পশু-হত্যা 

ইত্যাদি - নৃশংস কাণ্ডের অবতারণায় দয়! ন্সেহাদি কোমল বৃতিগুলি 

বিনষ্ট করায় ভারতবাসিগণ ভীষণ নরপিশাচ যুদ্তি ধারণ করিতে লাগিলেন, 
ভক্তি ও জ্ঞান পথাবলম্বীদিগের মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাহীনত।» বশতঃ 
ভারতে প্ররুত ভর্তি ও প্রকৃত জ্ঞানীর অসম্ভব হইয়] উঠিল; যোগী 

যোগের নিগুঢ় রহস্ত বিশ্বত হইয়া কয়েকটি আসুনমাত্র সাধন করিয়া 

আপনাকে সিদ্ধপুক্ষ বন্বিয়। পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং যোগী কালে 

উন্রজালিক হুহয়। দাড়াইলেন। সংক্ষেপতঃ বণিততে গেলে ততৎকালে ভারত- 

বাসিগণের ধর্মানুষ্ঠান প্রায় ঝুহ*আচারে পর্যবসিত হইয়াছিল। ইতি পুর্ব্বেই 
বল] হইয়াছে মহাভারত-বর্ণিত ছুরক্ত র।জগন্ণর আচধণ তাৎকালিক ধর্- 

গ্লানির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। শ্রীভগবান যছুনন্্ন ভারতের 
বিলুগ্ ধর্মভাব পুনরুজ্ীবিত করিতেই বুষ্ণিবংশে আবিভূর্ত হয়েন।% 

শা পাসপ্পীপপেসপেপী ৭ পপ শপ শিপ সপ পপ পাপ ৮৭7 শী পাশ শশী + পাশা শি শিট, ০০৭ 

 “দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষাণে। নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ তত্রেকোজগতাং স্থিতিকারণং 
প্রাঁণিনাং সাক্ষাদভাদয়নিঃশরেয়সহেত্য স ধর্ম? ব্রীহ্ধণাঁদোর্বণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয় হর্থিভি- 
রনুষ্ঠীয়মানে| দীর্ধেণ কাঁলেন অনুষ্ঠাত্ণাং কামোন্তবদ্বীয়ম!”বিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্দে- 
নাভিভূয়মানে ধর্মে প্রবদ্ধমানে চাধন্মে জগত: স্থিতিং পরিপালগ্লিযুঃ স আদিকর্ত! নাঁরারণী- 
খো।বিষুভে মস ব্রাঙ্গণে। ব্রাজ্ঞণতহ্ত রক্ষণার্থং দেবক্যাং বনতদেবাদংশেন কষ! কিল সম্বভূব 

ব্রাঙ্মণৃস্ত হি রক্ষণেন রক্ষিত; স্তা দ্বৈদিকে। ধন্মঃ তদধীনত্বাদ্র্ণশ্রমভেদানাম্”। 

শাহ্করভাষো । 
ৰেদে ধর্মের ছুই ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যখা প্রবৃত্তিলক্ষণ, নিবৃত্িলক্ষণ, তন্মধ্যে 
্রবৃত্তিলক্ষণ ভাব হইতেই জগত সংস্থিত রহিয়াছে ; ধর্ম প্রাণিগণের সমুন্নতি ও কৈবলোর 
প্রত্যক্ষ উপাঁয়। ত্রান্ষণীদি চতুর্বর্ণ এবং ব্রহ্ষচর্ধযাদি চতুরাশ্রমিগণ উক্ত ধর্দের অনুষ্ঠীন 
করিরা থাকেন।, কালক্রমে ধর্পানুষ্ঠাতৃগণের কামনার প্রাবল্য বশতঃ বিবেক-বিজ্ঞান মন্্ীভূত 
হইয়! পড়ে এবং তজ্জনিত অধর্প প্রবল হইয়| ধর্মভাব লক্কচিত কন্তিযা দেন, তখন সেই সর্ধ্ব- 

ড় 



৮২ বীরভূমি [ ৪র্ঘ বর্ষ। 

তিনি জ্ঞান কর্ণ ভক্তি ও যোগ তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এই চতুর্বরিধ সাধন-পদ্ধতি 

মিলাইয়। এক অভিনব পন্থা আবিষ্ষার করিলেন । ্রীমত্তগবদগীতায় সেই অভি- 

নব তত্বের উপদেশ সংগ্রথিত হইয়াছে । ভীকৃষ্ণ-প্রদশিত পথে অহৈতুকী ভক্তিই 
পরমার্থ লাভের ফল; শ্রীভগবান টৈশোরে জীবন্দাবনধামে 'বজগোপী ও 

্র্গ রাখালগণকে প্রঅহৈতুকী ভক্তি সাধনে ব্য।পৃত রাখিয়া! সেই সময় হইতেই 

্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্যোগ করিতে ছিলেন। সেই অহৈতুকী ভক্তিতে অধিকার 
জন্মিবার জন্ ভক্তিকে প্রধান রাখিয়। জ্ঞান ও কর্ণ জদঙ্গীভূত করিয়া! দেওয়া 
হইয়াছে | ভক্ত সাধকের মহাভাঁবের অবস্থা যোগোক্ত সমাধি। 

শ্রীমত্তগবদগীত1 ণমালোচন। করিলে ইহার স্ুুম্পষ্ট প্রমাণ প্রতীয়মান হয়। 

্রীত্তগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্য।য় মধ্যে বিষয়-বিশেষের প্রাধান্য 
থাকিলেও জ্ঞান কর্ম ভত্তি' ও যোগের শিক্ষ! অল্পবিস্তর সকল অধ্যায়েই 

বর্ণিত আছে । অধ্যায় গুলি ছয় ছয়টী করিয়া তিনটী গ্রধান অংশে বিভক্ত। 

প্রথম ছয় অধ্যায়ে লাধকের আত্মন্বক্ূপ বর্ণনা করিয়। কর্ম সাধনার উপদেশ 

নিবদ্ধ কর। হইয়াছে, দ্বিতীস্ ছয় অধায় পরম ব্রঙ্গের পরিচয় প্রদান করিয়া 

ভক্তি সাধনার শিক্ষায় পূর্ণ, এবং তৃতীয়ে জীব ব্রদ্দের অভেদ আলোচন। 
করিয়৷ আত্মতত্ব জ্ঞানের উপদেশ গ্রদান করিয়।ছেন (১)। 

নিয়স্ত। নারায়ণ নামে পরিচিত বিঝু জগতের স্থিতি ও পরিপালনেচ্ছ, হইয়! ব্রাঙ্গণ ও ব্রাক্ষণা- 
ধর্টের রুক্ষাজন্ত বাহ্থদেব হইতে দেবকীর গর্ভে ভগবদংশে প্রীকৃফ্ূপে আবিভূতি হয়েন, 
্রাঙ্গণ্যধর্স্ের রক্ষা! হইলেই বৈদিকধর্্ম রক্ষিত হয় এবং বর্ণাশ্রসধর্দ তাহার অন্তর্গত থাকায় 
তাহা ও রক্ষা পায়। 

(১) “ষট-ত্রিকেস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমেন ষটকেন ঈশ্বরাংশসা জীবস্যাংশীশ্বর-ভক্ত,পমোগি 
স্বরূপ-দর্শনম্। তচ্চান্তগতজ্ঞানং নিঞ্ষামকর্ম-সধাং নিরপাতে। মধোন পরম প্রাপা- 
স্যাংশীঙ্বরস্য প্র।পণী ভক্তি স্তন্মহি মাপুর্ব্বিকাভি ধীয়তে | অন্তেন তু পূর্বোদিত|নামেবেশ্বরাদীনাং 
স্বরূপাঁণি পরিশোধ্যতে 1 শ্রীযদ্বলদেবঃ | 

ভ্রিষটুক গীতা গ্রশ্থের প্রথম ষটুফে (ছয় অধ্যায়ে) ঈশ্বরা:শম্বরূপ জীবের 'অংশিরপ ঈশ্বরে ' 
ভক্তির উপযোগিতা এবং তাহার উপায় স্বরূপ নিস্কামকশ্মস।ধ্যজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে; 
দ্বিতীয়ে ভক্তির সাধনন্বরূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়! পরম আশ্রয় অংশী ঈশ্বরের সঙ্গতি-সাধিক1 
'ভক্তি এবং তদীয় মহিমা বর্ণিত হইয়।ছে ; তৃতীয়ে পূর্ব্বোক্ত অংশ অংশী ভক্তি কর্দ ও জ্ঞান 
এই পঞ্চ তত্বের পরিশে।ধিত স্বরূপ নিরূপণ কর! হইয়াছে | - 

“তজ্ অধায়ানীং প্রথমেন ষটকেন নিক্ষাষকর্মযোগঃ দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগ: ভৃতীয়েন জ্ঞান 
যোগঃ দর্শিতিঃ 1৮ বিশনাথঃ। 

অধা।র গুলির মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্দাযোগ, দ্বিতীয় ছয় নধ্যায়ে ভক্তিষে!গ, 
এবং "তৃতীয় ছয় অধা!:গ জ্ঞানযোস প্রদর্শিত হইয়াছে। 



২য় সংখ্য। | ] শ্রীম্থগবদগীতা ৷ ৮৩ 

গীতা একখানি বেদান্ত গ্রন্থ বলিয়া বেদান্তবদিগণের বিশ্বাস, এবং, 

বৈদা[্তিকচুডামণি শ্রীমচ্ছস্করাচারধ্য তৎগ্রতিপাদন জন্য বু আয়াস স্বীকার 

করিয়। অতি বিশদ ভাব্য রচনা! করিয়াছেন। তাহার ভাষ্যে।পক্রমণিকার 

উল্লেখ কর! 1 হইয়াছে ____ 

“তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তরেদার্থসা্ঘসংগ্রহভূতং ছর্বিজ্ঞেয়াথং 

৪448 অর্থনিষ্ধারগার্থ নক্ষেপতঃ বিবরণং করিষ্যামি 1” 

[ এই গীতাশান্ত্র সমস্ত বৈদিক তত্র সারসংগ্রহ; ইহার অর্থ অতি গম্ভীর, 

সহজে ইহার ভাব গ্রহণ কর। যায় না। ইহার প্রক্কত তাৎপর্য গ্রহণ জন্ 

সংক্ষেপে গীতার গুঢ় রহসা*প্রকাশ করিব। | 

“তস্যাস্য গীতা শাস্ত্রস্য সংক্ষেপেতঃ গ্রয়ো্জনং পরং 

নিঃশ্রেয়সংসহেতৃকস্য সংসারস্যাত্যান্তোপরমলক্ষণং” 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে একমাত্র মোক্ষই এই গীতাশ!স্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ 

উদ্দেশ্য বস্ত। 

যে শাগ্নে সর্ববেদতত্ব সংক্ষেপেতঃ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে যে, পরমত 

( নিত্য-পদার্ধ-তত্ব ' আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বেদান্ত 

শাস্ত্রের আলে!চ্য পদার্থ যে, গীতাগ্রন্ঠে গ্রথিত" হইয়াছে শ্রীমচ্ছ্করাচার্ধ্যের এই 

উপক্রমণিক। হইতেই তাহ| বিশেষরূপে বোধগম্য হইচ্ছে; পরন্ত শ্রীশঙ্কর 

স্বীয় মনোগত ভাব স্ফুটিকরণ জন্ত পরক্ষণেই বলিতেছেন যে, মোক্ষই 

গীত।র প্রয়োজন্ধ । মোক্ষ শব্দের অর্থ মার়াপনোদন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দভাঁব- 

স্রুরণ ( বিবিধ-কাধ্য-রলারণ-ভাবসমস্থিত সংস|রের একান্ত নিবৃত্ভি)। জীবের 
মায়াবরণ ছিন্ন হইলেই তাহার জীবত্ববন্ধ+ মুক্ত হয়, তখন জীব আর 
স্বতন্ত্র নহে? শিব হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক। এই গভীরতম তত্ব যে শাস্ত্রের 
লক্ষ্য তাহ। যে বেদান্তশ্নান্ত্র তাহাতে সন্দিহান হইবার আর কোনও কারণ 
থাকে না। 

বেদাস্ত শান্স্ের মুখ্য আলোচ্য মগাবাক্য গীতায় অতি সুন্দর ভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। শ্রমন্তগবদগীতার আদ্য ছয় অধায়ে মহাবাক্য-ধূত 
“ত্বং" পদের বাচ্য জীবাত্বার আলে।চন| কর। হইয়াছে, মধ্য ছয় অধ্যায়ে “তত” 
পর্দের লক্ষ্য "পরম তত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে, এবং অন্ত ছয় অধ্যায়ে 
জীবব্রদ্ষের এক্য বিচার দ্বারা "অসি” পদের অর্ধ নির্ধারক, অর্থাৎ জীব-শিব 
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অতেদ জ্ঞানের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।* ফলতঃ গীত গ্রন্থের 

আলোচ্য কর্তব্য-নিষ্ঠতা মধ্যে “তত্বমসি” মহাবাকোর নিগুঢ় রহস্য বিবৃত 

রহিয়াছে । এই সমস্ত প্রমাণ হইতে গাঁতা বেদাত্ত শাস্ত্র বলিয়! .বিশেষরূপে 

প্রতিপন্হইতেছে। ূ 
জ্রীমভ্ভাগবদগীতা একখানি ন্বতিত্র গ্রন্থ নহে, মহর্ষি-বেদব্যাস-রছিত 

মহাভারতের অংশ বিশেষ। শ্রীভগবান শ্রীকুষ কুরুক্ষেব্র-যুদ্ধের অব্যবহিত 

পূর্বে ক্ষত্রিয-কুমার শুদ্ধ-সব্ব সব্যসাটীকে স্বীয় অবশ্যানুষ্ঠেয় ধর্মযুদ্ধে পরাস্ুখ 
দেখিয়া তীয় অলীক সংশয় অপসারিত “করিবার জন্য যে শিক্ষা প্রদান 

করেন তাহাই গ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়া! গীতারূপে সংগ্রথিত হইয়াছে। 
গীত। মহর্ষি কষ্ণদৈপায়নের' বচন। হইলেও উহ শভ্রীতগবান শ্রীকৃষ্ণেরই 

উপদেশ+্শাঁক্য+ অনেকে বলেন মহর্ধি প্রায় শকধের শ্রীমুখবিনিঃস্থত খোব 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পূর্বাপর সঙ্গতি জন্য মধ্যে মধ্যে স্বয়ং শ্লোক রচনা 

করিয়। গ্রঞ্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন |] 

গীত। গ্রন্থের ভাষা সবল হইলেও ভাব অতি গভীর । গীতার ম শথ 

গ্রহণ কিতে স্থিরবুদ্ধি ও গভীর চিন্তার, প্রয়োজন। গীতা অধিকাংশ 

শ্লোকই শ্রুতিমূলক। শ্রুতিবাকা সংক্ষেপে যে 'তত্বপ্রকাশ করেন, গীতার 

শ্লোক ষধ্যে সেই নিগুঢ় ভাব সম্বদ্ধ রহিয়াছে ; তাযষাঁর শুর হইতে ভাব 

স্তল্নে নিমগ্ন হইলে তবে তাহ] অন্ুভূর্ত হয়। গীতার শ্রুতিমূলক৩। প্রকাশ 

গন্য শান্ত বলিতেছেন-__, 

“সব্বোপনিষদেো গাবে। দোদ্ধা গোপালনন্দনঃ | 

পার্থে। বংসঃ স্ুধীভে পক্তাছুগ্ধং গীতামূতংমহতৎ ॥ 

* “তত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কর্ত্যাগবর্জ্বন।। ত্বম্পদার্থো৷ বিশুদ্ধাত্মা সোপপতিনিরপ্যতে ॥ 
দ্বিতীয়ে ভগবস্তক্তি-নিষ্ঠীবর্ণন-বস্ত'না1। ভগবান্ পরমানন্দস্তৎপদার্ধোহবধাধ])তে ॥ 
তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থে। বর্ণাতে ক্ষটম। এবমপ্যত্র কাঁগ্নাৎ সম্দ্ধো২স্তি পরম্পরস্॥ 

1 “তিৎ ধর্ং ভগবতা যখে।পদিষ্টঃ বেদবা।সঃ সর্বজ্ঞ! ভগবান্ গীতাখৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকৈ- 
রূপনিবন্ধন ।” 

£ শ্রীমত্তগবদগীতার স্থপ্রসিদ্ধ টাকাকার শ্রীমৎ প্রীধরস্বামী এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপে।যক, 
তিনি স্বীক্প টাকার প্রারস্তে লিলি্লাছেন “তত্র চ প্রায়শঃ প্রীকৃষমুখ।ছিনিঃস্তানেব ঞ্লোকা- 
নলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে হ্বয়ঞ্চ বারচয়ৎ। যথোক্তং গীতিমাহাজ্ো-- 

“গীত! সৃগীতা কর্তব্য! কিমন্ত্ৈ: শান্ত্রবিভরৈঃ। পু 

যা স্ব পদ্সনাভন্ত মুখপন্মবিনিংক্ত| | ইত্যাদি ।” 
€ 



২য় সংখ্যা ] শ্রীমদ্তগবদগীত] । ৮৫ 

গোপালগ্ণ যেমন বৎসের সাহায্যে পিপাস্ুুদিগের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য 

গাভী দোহন করিয়। অমৃতাধার দুগ্ধ প্রদান করে? নন্দগোপনন্দন জ্রীমৎ- 

রুষ্টচন্দ্র গোপালের ন্যায় অমৃতধার! প্রমাবিণী গাভীরূপা উপনিষন্রিচয় বৎস- 

রূপ পার্থকে অবলম্বন করিয়! তত্ব-পিপান্থ স্ধীগণের তত্বহৃষ্ নিঝঞ্রণ জন্য 

ফ্োঁহন করিয়া গীতা-দ্গ্ধ প্রদান করিয়াছেন । 

গীতা কোনও প্রকার সাম্প্রদদায়িকত। দোষছুষ্ট নহে। গীতা-প্রচারিত 

ধন্মতত্তবে আস্তিক-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে "মতভেদ থাকিতে পারে না। 

সর্বদেশীয় সর্বকাঁলীন “সার্বতৌম “ধর্ম এক গীতা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই 

বুঝিতে পার! ঘায়। গীতা, একাধারে দর্শন ও ধর্মতত্ব (2. /,%7) 1 ঈশ্বর- 

পরত গীতার প্রধান শিক্ষা । রা 

গীতা-প্রতিপাদ্য, বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে এই বলা যাষ্টুস্তে পারে 

বে, গাহস্তাশমে থাকিয়া পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বঙ্জন দারা পরিৰৃত 

হয়] শ্রহিক সুখ সমৃদ্ধি 'সাধন জন্য নায় ও" কর্তব্যনিষ্ঠার 'অ্- 

মোদিত আচার-সমূহ আঁসক্কিহীন-চিত্তে সাধন করিয়া, সর্ববমূলাধার সর্ধেখরের 

সেবায় সেই সমূদায় কর্, অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই পরম নৈষন্য 

তাঁব জদয়ে দঢ় সন্বন্ধ র্ীথিলে, ভক্তিলতায় পরজ্ঞাননিষ্া-ফল ফলিতে 

থাঁকে। সেই অমৃত-রপাস্বাদে আপ্ব্যারিত হইলে জীব্শিব অতেদ বুদ্ধির 

বিকাশ হয় এনং তৎকালে পরাতক্তি প্রকাশ পায়। তখন তিনি সন্নাগী, 

তাহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না, স্ুতুরাং মায়াবন্ধনযুক্ত হইয়া 

যার। ভগবত-ঞরেমে তখন তীহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে, তিনি জগং 
ক্রদমময় নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দে আত্মরতি উপভোগ করেন। ইহাই 

গীগার চরম শিক্ষা !* 

শ্রীমন্তগবদগীত। কুষ্ণার্জভ্বন-সংবাঁদ ৷ অন্ধমগ্ভারাজ গৃহে বসিয়া তারতসমরের 

ব্যাপারপরম্পর! জিজ্ঞান্থুহইয়া গ্রজ্ঞাচচ্ষু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিতেছেন এবং 
তাহার মুখে উত্তর শ্রবণ করিতেছেন । সর্বসমেত ৭৪৫টা শ্লোকের মধ্যে 

পতরাষ্ট্রের ১টা, সঞ্তয়ের ৬৭টা, অর্জুনের ৫৭টী এবং শ্রীরঞ্চের »২*টা গ্লোকে 
গীতা -গ্রন্থ সংগ্রথিত হইয়াছে ; ফলতঃ গীতার প্রধান অংশ জ্ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

উপদেশ ও শিক্ষা। অর্জুনের বাক্যগুলি *সংশয়পূর্ণ প্রশ্নমাত্র ; কেবল প্রথম 
পিসি শিপ এ শশী ৮ সত 

এটা ারেরর তচ্চ দর্ব্বকর্ণস ্র্যাসপূর্ববকাদাঅজ্ঞাননিষ্ঠরপাদ্ধন্্াসতনত তমর্থমেব গরগীতণ্থ 
মুদ্দিগ্ত ভগবতৈবোক্তং,*১... াঙ্করভাষো 

শ্্পিপীশ াশীসাপাশশ্প শস্দ। এপ পিস্পপপসাসসপীস | পা পিসী পিসী 
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অধ্যায়ে ২১২৩ প্লোকে তিনি সমরায়োজন পরিদর্শন মানসে. শ্রীতগবানকে 
উভয় পক্ষীয় সেনাবন্যহ নধ্যে রথস্থাপন জন্য অন্থুনয় করিয়াছেন, এবং 

২৮ হইতে ৪৫ গ্লোকে যুদ্ধ-বৈশুখ্য প্রকাশ করিয়।ছেন। 

কৌববগণ মদান্ধ, অহংকারের প্রত্যক্ষ প্রতিযুত্তি। বিন! যুদ্ধে পাওুপুত্র- 
দিগকে শ্ুচ্যগ্রপরিমাণ* স্থান দিতে প্রস্তত নহেন, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রচার 

করিণে অজ্ঞাতবাস-প্রত্যাগরত শ্রীক্ষঞ্ণসহাঁয় মহারাজ ধর্শীনন্দন অগত্যা ধর্ীযুদ্ধ 
প্রার্থনা কারলেন। মহাভারত পান্ঠ করিলে মহারাজ ধর্মারাজের ভারত- 

সমর-সমুদযম বে প্রকৃতি প্রেরিত ও তৎকণলীন অবস্থায় একান্ত অপরিহার্য 

তাহা স্পষ্ট তঃ বুঝিতে পার যায়। প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ সর্বনিয়স্তার 

নিয়ন্ত,ত্বে উপস্থাপিত যুদ্ধ যে.ধর্মযুদ্ধ তাহাতে সংশয় নাই। মহাত্ব! যুধিষ্টিরকে 

ুদ্ধা্থী -ছ্ানিয়। কৌরবগণও স্বপক্ষীয় গাজগ্ঠবর্গকে আহ্বান করিয়। যুদ্ধের 
অশেষ আয়োঞ্ধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থা হইয়। কুরুক্ষেত্র 

প্রান্তরে টৈব্যসমাবেশ "ও শিবির স্থাপন করিলেন। ক্ষত্রিয়তনয়গণ ক্ষাত্রধন্ম 

প্রতিপা'লনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, উভয়পক্ষের সেনা ॥1ন। প্রকার বীর্য্যাম্ষালন 
করিতেছে, তুর্য্যধবনিতে চতুর্দিকে ধ্বনিত, গ্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় 

অন্ধরাঁজ চিন্ত। করিলেন - কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র তীর্থ, তথায় পদার্পণ করিলে 

সর্ধপাপ দুর হইয়! যায়, তদীয় পুত্রগণ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে উপনীত হইয়া! তীর্থ- 
মহাঝ্ঞ্যে স্বীয় কোপনভাব ত্যাগ করিয়। পাগুবগণের সহিত মৈরেবন্ধনে সম্বন্ধ 

হইল কিন1। মহারাজ সন্দিভান হইয়া] তৎকালে তীয় পুত্রগণ কি করিতেছেন 
সপ্তয়কে জিজ্ঞাস করিলেন। মহারাজের এই প্রশ্নই গীতার প্রথম শ্লোক। 

প্রথম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকটা ব্যন্ীত গীতার "সন সমস্ত শ্রোকগুশি 

সঞ্জয়ের মুখে অন্ধরাজ শ্রবণ করিতেছেন, এই ভাবে রচন। কর] হইয়াছে। 

উভয় পক্ষের টসন্ত-সমাবেশ বর্ণনা এবং শ্রীকষ্চ ও অজ্জুনের বাকাগুলিনু 

সুচনার জগ্গ সঙ্য় যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব সমেত ৬৭টী শ্লোকে নিবন্ধ, 

তদ্বযতীত অগ্ যাবতীয় কথোপকথন তিনি প্রজ্ঞা-বলে অবগত হইয়। মহারাজ 

ধৃতরাস্ট্রকে শ্রবণ করাইতেছেন। | 

গীত।ব প্রকৃত তত্বের আলোচন! দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 

প্রথম অধ্যায়ে সৈম্ত-সমাবেশ, অজ্জুনের সমরায়োজন নিরীক্ষণ, আবত্মীয়- 

ক “মৃচাগ্রেণ তৃতীক্ষেণ বিদ্যতে যাচ মেদিনী 
তদদ্ধং নৈৰ দাঁদ্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব (৮ 
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প্রিযজন-বধোদয্োর চিন্তায় হ্থদয় দৌর্ববল্য, ধন্ুর্বাণ ত]াগ ও যুদ্ধ হইতে 

বিরত হইবার ইচ্ছ প্রকাশ; এই কয়টী বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত" 

হইয়াছে। 
আত্মজীনের “মভাববশতঃ অনিত্য সংসারে লোকের আসক্তি জন্মে 

এবং সেই আসক্তি হইতেই শোক-তপার্দি বিবিধ সম্তাপ ভোগ করিতে 

হয়। আমি কে? আমার, স্বরূপ কি? সন্বন্ধময় জগতে আমার সহিত 
কাহারও কোনও প্রকৃজ সম্বন্ধ আছে কি না? এই নিগুঢ় রহস্য কয়েকটির 

মন্্ীবধারণ করিতে প&রিলেই জীরের সর্ববন্ধন ছিন্ন হয়, তখন আত্ম-তত্ব 

গাইয়। জীব আত্মারাম হইয়। উঠে এবং জীবত্ব ত্যাগ করিয়া! শিবত্তে 

অধিকার লাভ করে। খীস্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের ভাগ্যে শাস্তি সম্তোগের 

সম্তাবন। নাই। শ্রীমদ্তগবদগীতায় এই্ট নাম্বতত্ব অতি বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন ; 

াত্মবিজ্ঞানই গীতা মর্শ-কথা। এই মাত্মজ্ঞান শোক-মোহ-ব্যাধির অমোঘ 
উষধি ; এই ওঁষধির পরিচয় দিবার জন্যই বিজ্িতেন্তরিয় শুদ্ধসবব যোগসিদ্ধ 

সাধক ধনগ্রয়ের জ্ঞ(তিবুধ-চিন্তায় শোক-জ্বর সুচনা! কর হইয়াছে। ঈদৃশ 

রসাত্মক স্থচন। হইতেই গ্রীতা-গ্রন্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হইতে 

পারে। পরম পবিব্র তীর্“কুকক্ষেত্র যাহার স্থান, ছাপর ও কলির সন্ধি 
যাহার কাল, সর্ববশক্তিমানের ধর্শসংস্থাপিক1*শক্তির প্রকটবিগ্রহ শ্রীভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রধান নায়ক, ভারুত রাঙ্জন্য-কুল-গৌরব পণ্ডপতিবিভ্্যী 
ধনুদ্ধর বিজয় যাহার উপনাপক, জ্ঞান-কর্ম-তক্তিযোগ-সমন্বয় যাহার,অন্তত্, 

সেই গীতা-গ্রস্থ,যঘে কাব্জগতে গৌরবাদ্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 
ফলতঃ গীত! একাধ্[রে দর্শন বিজ্ঞান কাবা পুরাণ ইতিহাস ও উপাখ্যান। 

গীত!র গ্ভায় সর্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রস্থ অতি বিরল। ভারতীয় পণ্ডিতগণ 

গীত হৃদয়ের ধন বলিয়। গীতার আদর বৃদ্ধি করিয়। থাকেন। প্রক্ক- 

তই গীত] ভ্বদয়ের ধন +--টীক। টিগ্লনী ভাষচ ব্যাখায় গীতা হৃদয়ঙগম হয় 

না, একান্ত-চিত্তে অন্ধ্যান করিলে গীতার ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। 
গীতার প্রসর মধ্যে ভাষাক্ক অধিকার সম্ভব নহে, হৃদয়ই তথায় প্রবেশ- 
লাভ করিতে পারে । 

শোকবিক্ষুন্ধচিত্র মহামন! অর্জন প্রাকৃত সাংসারিক বুদ্ধিতে যদ্ধের অনর্ঠত্ব 

বিচার এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্ডিতের ন্যায় বাদ-প্রতিবাদে যুদ্ধ পরিহারই 
স্টায়ান্থুমোদিত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন শ্রীভগবান জীরুষ্জও 
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অজ্জুনের এই দ্বিধির তর্কের মীমাংসা! জন্ত মাম্মজন ও নৈষপ্র্-তত্ব উপদেশ 
"দিয় ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্যতীত গীতায় 

সংখ্য ও বেদাস্তমতের বিচার স্থান পাইয়াছে, পাতগ্রল ও মীমাংসাদর্শনের 

বিষয় লইয়া আলাচন! করা হইয়াছে! শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাঢষণ বলেন “তস্তাং 
খনবীশ্বর জীব-গ্ররুতি-কাল-কর্ম্মাণি পদার্থ! বর্ণান্তে”_ _শ্রীমস্তগবদগীতায় হশ্বর 

জীব প্রক্কৃতি কাল ও কর্ম এই পঞ্চ পদার্থের, আলোচিন! করা হইয়াছে । 
ফদ্তঃ গীতা অতি অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ। প্রত্যেক তন্ব-পিপান্থ ব্যক্তিরই 
গীতা-শাস্ত্ব অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য ।, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিয়! 
কার্ধ্-জীবনে তহ্পদেশ অনুশীলনের অধিকার সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ 

নহে, * সুতরাং অগ্রে অধিকার লাভের চেষ্টা আবগ্ঠক। 

শীন্থরেজ্দনাথ বন্যোপাধ্যায়। 
সপ তল 

আলোচনা । 
(গল্প ) 

পিত। মাতার বড় আদরের মেয়ে সুলোঢন1 
কয়েক বৎসর পূর্বে ধখন বাটা সন্নিহিত মাম্রকাননে মমবয়ঞ্ক। বালিকা 

গণের সঙ্গে বাগান্ুলক জীড়া-নিরতা থাকিত ; তখন কোন অপরিচিতের ৃষ্টি- 
গোঁচর হইলে তাহাকে অন্সর। কন্ঠা, দেববালা, বা সেই নিবিড় অরণ্য স্কুল 

প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী বলিয়! তাহার মনে ভ্রম হইত। ঈন্দর টান। 

টান? ভাপ। ভাসা চোখ ছুটি, নীল অন্ুধির বারিরাশির উপর অস্তাচল চুড়াবলম্বা 

তপন কিবণের সৌন্দয্যের স্তায় পৌন্দর্্য আরও খাড়াইফব। যেন সেই সুস্রী মুখ 
থানির আরও সরলতা প্রকাশ করিতেছে । বালিকার মু শ্রী এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব 

নয়ন-গোচর হইলেই মনে হয় যেন বিধাত। বিরুলে বনিয়। এই অপরূপ প্রতি- 

মার স্থষ্ট করিয়াছেন। সমবয়স্কাগণের সহিত 'কীড়া, কালীন বালিকার সেই 

ভ্রমর কৃষ্ণ কেশদাম ইতঃন্ততঃ বিস্তন্ত হইয়া আরও রিনি বিকাশ করিত। 
পি এ শা শপ শাশীশীপিশ শীত শক্তি শপিশ শা শশী শি স্পা শশী পপ সপ তি শা পাশ শী শশী 

* “অস্য শান্ত্রস্য শ্রদ্ধালুঃ সন্ধর্দনিতো বিজিতেক্রিয়োধধিকারী। দচ মনি পরিনিষ্িত 
নিরপেক্ষভেদাৎ ভরিবিধঃ। তেষু ন্বর্গাদি-লোকানপিদিদৃক্ুনিষ্টয়। ্বধর্মান্ হ্্ার্চনরূপানচরন্ 
প্রথমঃ (সনিঠই। লে।কসংজিৃক্ষয়া তানাচরন্ হরিভক্তিনিরতঃ দ্বিতীয়; ( পরিনিষ্টি£:) স চ 
সাশ্রমঃ| সত্যতপোজপাদিবিশুদ্ধচিত্েন হর্যোকনিরতস্ততীয়ঃ (নিরপেক্ষ নিরাশ্রম:1” 

প্ীবলদেব বিদ্যাড়ষণ | 
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অপূর্ব্ব সৌন্দধ্যময়ী বালিক1 সুলোচন1 ক্রমে ক্রমে বয়স্থা হঈল। 
সর্ষোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কমল যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, চন্ট্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 

কুমু্ যেরূপ বিকশিত হয়, যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ তাহার সৌন্দর্য্য- 
রশি ফুটির্িউঠিয়াছে। *এ সৌন্দর্য অলৌকিক, অতুলনীয় ! ! 

অলৌকিক রূপরাশির শুধুই আদর করা যায় না, মানসিক তগঁবচ্চন্ত। 
জঞ্সিত যে এক অন্যতর অপীম সৌন্দর্ধের নৈসর্গিক বিকাশ হর, সে পোন্দধধ্য 

প্রত্যুত পবিত্র হইতে পবিভ্রতর। 
তবে এই উভয় সৌন্দর্যই বাহাতে বর্তমান তিনিই বাস্তবিক পৃজ্য, 

আদরণীয়, এবং বরেণ্য। লক্ষী সরস্বতী একাধারে ককুণাবর্ধণ করিলে 

যেরূপ কমনীয়ত! নিগ্ধতাব,শ্পবিত্রতা, এবং বাগ্মিতা প্রভৃতি গুণে সেবাক্ি 

ভূষিত হইয়া থাকে ; সেইরূপ এ ভূষাও অপরূপ" সৌন্দর্যের সঞ্চার করিয়! 
থাকে । বালিক1 সুলোচনার বয়সের ষহিত, দয়া, পরোপকা: প্রভৃতি 

সদৃগুণ নিচয় তাহার অস্তঃকরণের অধিকারাঁ হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্যক্তি 
মাত্রেই বলিত “মেয়ে হইতে হইলে যেন বিশ্বনাথের মেয়ের মত হয়, আহা, 
কেমন মেয়ে, দেখিলেই শরীর ও মন পবিক্র হয়, চক্ষুও শীতল হয়। যেমন 

রূপ, তেমনই গুণ । এরূপ মেঞ্র লাভ বহু ভাগ্যের ফল ।” 

(॥ ২) 

কন্। বয়স্থা হইলে সাধারণতঃ "যেরূপ অর্থাভাবে গুবং দুশ্চিন্তায় পিতা 

ম।তাকে অনশনে দ্দিন ষাপন করিতে হয়, স্ুলোচনার পিতা মাতার এখুন সেই 
অবস্থা উপস্থিত হইল। হিন্দু শাস্ত্ান্যায়ী অল্প*বয়স্ক। কন্যাকে, উপযুক্ত 

সৎপান্রে অর্পন করিতে পারিলে গৌরীদানের পুণ্যলাভ হয় ; অন্তথাচরণে 
পিতা মাতাকে নিরয়নগামী হইতে হয়। বরান্ুসন্ধান চলিতে লাগিল, 
কিন্তু সকলেই প্রচুর অর্থ চাহিল। স্থলোচনার পিতার অবস্থা সেরূপ 
সচ্ছল নহে, তাহার আর অতি অল্প, স্থতরা$ কন্ঠাকর্তী পৃষ্টভঙ্গ দিতে 

বাধ্য হইলেন। রী 
অনেক অনুসন্ধানে একছি সুপাত্র মিলিল। গুভদিনে এবং শুতলগ্নে 

এই শুভ কাধ্য সম্পন হইয়া *গেল, কিন্তু কন্টাকর্তা বিশ্বনাথ বাবু এই কণ্ত।- 
দানে সর্বস্বান্ত হইলেন। এতাদৃশ সর্বস্ব ব্যয় করিয়! কন্ঠাদানেও কন্াকর্ত। 
বিশ্বনাথ বাবু মানসিক শান্তি পাইলেন ন1। দরিদ্র বিশ্বনাথ তাহার 
বাস্তবাটি পৈতৃক ভদ্রাসস অলঙ্কারাদি সুমন্ত দ্রব্টের বিনিময়ে *এই 

৪ 
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বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি গরবিণী বৈবাহিকাঁর 

'মনন্তষ্টি সাধনে সমর্থ হ'ন নাই। বৈবাহিক-বাটী হইতে ফুলশয্যার তত্ব 

লইয়! যে ব্যক্তি আগমন করিল গর্বিতা গৃহিণী তাহাকে নানা কটু তির- 

স্কার দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলেন। ' বাক্যফন্ত্রণায় বালিক। 

স্ুলোচনণর আর দুঃখের ও কঠের অবধি রহিল না। সে দিবস ফুলশব্যার 

রাত্রিতে স্বামী যদ্দি দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন কোমলপ্রাণা কাতনা 
বালিকার হ্ুদ্দর বদন মণ্ডল মুক্তাবিন্ুনিত' কয়েক, ফোটা অশ্রু, কপোল 

দেশ বহিয়! পতিত হইতেছে । 

অষ্টমঙগলায় ,বিশ্বনাথ কন্যা আনয়ন ভন্য বৈবাহিক ভবনে গমন 

করিসেন। আহ!) পিতৃমাতৃহৃদয় সন্তানের জন্য সততই ব্যাকুল! 

বৈবাহিক। বলিয়। পাঠাইলেন “বেয়াই কোন্ লঙ্জায় মেয়ে নিতে এসেছে? 
চোখর্ধেকে। মিন্সের কি কোন মাাকেল নাই? তার, মেয়ে কি জলে পড়ে 

আছে। বৌ পাঠাব না, আমার 'খুসী। বদি কখন অনন্ত দিতে পুরেন বা 
অনন্তর মূল্য আড়াইটিশ টাকা দ্রিতে পারেন, যেন একটি পয়সা কম না হয়, 
তবে মেয়ে নিয়ে যাবেন। নইলে আমি এমন মেয়েই নই, কই বাপের 

বাড়ীর নাম করুক দেখি, মা বাঁপ মরে গেলেও পাঠবন1।৮ 

রোষপরায়ণা গর্বিত গৃহিণী, বধুরু সাক্ষাতেই বৈবাহিকগ্রদত্ নিষ্টান্নের 
হাড়ি পদাঘাতে চুর্ণকরিয়া ফেলিলেন, ধালিকা সুলোচনার অন্তর বিদীণ হইয়া 

যাইতে লাঁগিল। এই এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন তাহাদের নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে 
পারে. রি তাহার দরিদ্র পিতার ইহা কত কষ্টসঞ্চিত ধন! এই 
সামান্য টুকু সঞ্চয় জন্ভই যে তাহার কত ততপ্তশ্বাস পতিত হইয়াছে। হায়, 

তাহার স্নেহময় পিতা আজি তাহাবই জন্য পথের ভিখারী ! র্ 

(৩) 

বুদ্ধিমতী বালিকা স্থুলোচন! অর্পদিন মধ্যেই শ্াশুড়ীকে চিনিতে পারিয়া- 
ছিল, বন্ধার্চলে নয়ন জল মাঞ্জন। পূর্বক ধীরে ধীবে সরিয়। গেল। তাহার 

পর ছয় মাপ উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে, সুলোচনা শ্বশুরালয়েই আছে; কিন্ত 
বাল্যে ধে স্থানটিতে প্রতিপালিত হইয়াছে, যে করুণাধারায় ক্ষুদ্র লতিকাটির 

ন্যায় শৈশব হইতে যৌবনাবধি, কত স্সেহে, কত যত্ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; 

সেই স্থানটিব কথ। অদ্যাপিও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে ক্ষণকালের নিমিত্তও 

অপন্থত হইত না। দিবা. দ্বিগ্রহরে ন্নেহময়ী মাতার সেই শাস্তি ময় 
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মুখচ্ছবি, পরতা'র সেই স্নেহময় মুর্তি, তাহার অন্তরে উদ্দিত হইয়া প্রাণে আরও, 
ব্যাকুলতা হইত; বালিকার নয়ন ছুটি জলে টস্ টদ্ করিত। অপর।ছে 

যখন নদীতে জল আনিনার জন্য গমন করিত, তখন যে পথে সে পিত্রালয় 

হইতে আগমন করিয়াছে, সেই পথে গোশকট শ্রেণী দৃষ্ট হইন্ধে তাহার 
প্রাণ আকুল হইয়া যেন ক্রন্দন কঁরিয়' বলিত, “মা গো, কবে বাড়ী 

যাব?” উপরে নানাবিধ পক্ষীকুল কলরব করিগঠ্রেয করিতে উড়িয়া যাইত, 

বালিক1 সুলোচনা একাএ চিত্তে তাহাই*দেধিত ও তাহার মনে হইত “আহা? 
এই সকল পাখীগুলি 'তো! মামাদৈর ছাদের উপর দিয়! উড়িয়া যাইবে, 

আমি যদি পাখী হইতে পারিতাম!” যদি প্রত্যহ” রাক্রিতে কেহ 
দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন সকলেই ঘোর*নিদ্রাতিভূত কিন্তু বালিক। 

সুলোচন1! বিনিদ অবস্থায় উপাধুন সিক্ত করিয়া কুক্ত রাঝ্রি 
অতিবাহিত করিত । * 

স্থলোচনার স্বামী বিমলচন্দ্র কলিক।তা কলেজে অধ্যপ্থন করেন, মধো মধ্যে 

বাটা আসিয়া থাকেন ১* কিন্তু এই স্লে একটা কথ: বলিয়। রাখি, কি জানি 

কেন বিধাতা বিমলচন্দ্রকে কিরূপ নৈর্মাণ করিয়াছেন, মাতার স্বভাব হইতে 
তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তবে কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও 

কথা৷ বলিতে পারেন না। বাটিতে যখন*আগমন কুরেন, সকলই শ্রবণ 
করেন এবং নীরব থাকেন ) বিশেষ জ্োষ্ঠ। ভগিনী আছেন তাহাকে সকঞ্চলই 

ভয় করিয়। থাকে, যেহেতু তিনি বালবিধবা, আজন্ম ভাতৃগৃহবাঙসিনী এবং 

মাতার মন্ত্িম্বরূপিণী। ও 

* স্থুলোচনার নেত্রেঅশ্রুবিন্দু দেখিলে, বিমলচন্দ্রের চক্ষুদ্ধয় জলপুর্ণ হইয়। 
আমিত। একদিন নিভৃতে বিমল তাহার দিদিকে বলিল, “দিদি বৌএর 

রোজই রাত্রে একটু একটু জর হয়, যদি কোন দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করে 
এইবার একবার পাঠিফ। দ্দিও, ছেলে মানুষ বাধ হয় বাপের বাড়ীর জন্য 
ভাবন। হয়।; 

বিমলচন্ত্রকে আর অধিক বলিতে হইলন। দিদি বস্কার দিয় বলিয়া 

উঠিলেন «বা, বা, বিমে, তোর এখন বেশ টন্টনে জ্ঞান হয়েছে, দেখছি) 
মার মত গেল; আমার মত গেল, গুরুঙ্জনের মত গেল এখন ছেলেদের মতে 

কাজ হবে।* বেশ, বেশ, ভাল তাই করিস, পাঙ্কী বেহার! ডাকৃতে কোথা 
দেরী হয়ে যাবে, য| কাধে করে দিয়ে আয় । আহা, কাঁঠু খুকী, ননীর' পুতুল 
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আতপে গলে গেল ।” বিমলচন্দ্র আর বলিতে সাহস করিলেন, না, অবনত 

বদনে নীরবে প্রগ্ান করিলেন। যুনুর্তমধ্যে বিল একটি গণ্ুমূর্থ, স্ত্রীবশ, 
মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিরোধী, তাহা চতুর্দিকেই রাষ্ট্র হইয়া! পড়িল এবং 

সকলেই, একটা কথ। পাইয়। পরম আমোদ অনুভব কারতে 'লাগিলেন। 
রমণীগণও ঘাটে জল আনিবার কালীন ন।সিক1 কুঞ্চিত করিয়া চারিদ্ও 

গর করিবার একটা ছুতা পাইলেন। পরদিনই বিমলচন্দ্র কলিকাতা 
প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার ,.পর বিমল আর একবৎসর বাটী 
আদিল না। ০ : 

একদিবস সুলোঁচনার পিত্রালয় হইতে তাহার পিতার "প্রেরিত একজন 

লোক আসিয়া সংবাদ প্রদ্যন করিল “সুলোচনার মাতা সংশগ্নাপন্ন কাহিল, 
তিনি মুত্যকালে একটিবার কন্য।কে দেখিতে . চাহেন, তাহার পিতা বড়ই 
বিব্রত, নহিলে তিনিই আসিতেন। অনুগ্রহ পূর্বক তাহার এই অন্তিমের 
অন্ুরোধটা রক্ষা করিতেই হইবে । ম্থুলোচনাকে একটা বার পাঠাইয়া দিয়! 

দয়া প্রকাশে অন্যথা না হ। বৈবাহিকের পরের লোক গৃহিণীর তর্জন 
গঞক্জন ও তিরক্কারের চোটেই পলায়ন করিল। 

দুইদিন পর সংবাদ আমিল হুলোচনার' মাতা মৃত্যুর শাপ্তিময় ক্রোড়ে 

স্থান পাইয়া! সংসারের সকল 'দানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন । 
কন্ঠাবংসল! জননীর তনয়াবিরহরূপ যে জলন্ত বহি দিবানিশি হৃদয়াভ্যন্তরে প্রজ্জ- 

লিত ছিল, হায়! তাহ। চির দিনের জন্য নির্ববাণ হইয়। গিয়াছে । মায়ের মৃত্যুতে 

বালিকার 'হদয় যেন ভাঙ্গিয়। গেল। আহা, সুলোচন! মাতাকে ন্মরণ পূর্বক 

হাহাকার করিতে লাগিন। শ্বঙ্জব গঞ্জনা, নিষ্ঠুর] নন্র্দিনীর বিষসদৃশ বাক্য- 

বাণ, বিদ্রুপ পূর্ণ হাস্তঃ কিছুই তাহার নিদারুণ ক্রন্দন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 

হইল না। তদবধি স্ুলোচনা আরও রূগ্ন। হইল। ক্রমে সে শয্যা লইপ। 

সুলোচন! আর সে কোঁমস সদ্যপ্র্ফুটত ফুলমাল|টির স্তায় পাই। এখন 
আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাহার সেই তগ্তকাঞ্চননিভবর্ণ 

কালিমাময়, সে স্থন্দর ব্দন মণ্ডল শুক ও বিবর্ণ। কেহ কখন বধুর 

সংবাদ চাহিলে করুণাময়্ী শ্বশ্রু ও ননদিনী তাচ্ছিলোর হান্ত হাপিয়। উত্তর 

প্রদান করেন, £তেমনই আছে, আর কি, কইমাছের পরাণ, ওকি 

মর্বার ? 

'বিমল চন্দ্র জঞ্জ একবতসর বাটা যান নাই, বাটা হইতে আর নিয়মিত 



ত্য সংখ্যা ।] সুলোচন।। ঈদ 

| পত্রাদিও আসেনা । বিমল অদ) প্রাতঃকাল হইতে নানাকাজে মনোনিবে- 

শের ০১ করিতেছে, কিন্তু কি জানি কি কারণ তাহার হৃদয় ভ্যন্তরে থাকিয়া " 

থাকিয়৷ কোনও একটা বিপদাশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না 

পারিয়] অষ্টমনন্ক ই ইবার নিশিস্ত টেবিলটির নিকট গমন পূর্বক ঘড়ির দিকে 

দৃষ্টিপাত করিয়! একটি বই খুলিতে যটইবেনু, এরূপ সময় কে একজন তাহাকে 

আহ্বান করিল, সত্বর বাহিরে আসিলেন, তারবাহী পিয়ন বলিল “বাবু তার 

আছে” । 

বিমলচন্দ্র সহি করিক্া, টেলিগ্রান্নটি হস্তে লইয়। ধারে ধীরে টেবিলটির নিকট। 

আগমন করিলেন। আবরণ উন্মোচন করিতে যেন সাহঞ্ই হয়ন1; অদ্য 

পাঁচ বৎসর পূর্বে ঠিক এই দিনে এইরূপে এই সময়ে তাহার পিহার মৃত্যু 
সংবাদ এই নিষ্ঠুর টেলীগ্রাস তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। অদ্য বিমলের 

মনে সেই দিন উদ্দয়' হইল। কম্পিত হান্তে ধীরে ধীরে আবরণ উন্মোচন . 

পূর্বক পাঠ করিলেন? তাহাকে দত্বর বাটা যাইবার জন্য লিখিয়াছে। টেলীগ্রা- 
মের মন্ম অবগত হইঞ্জ। বিমল আরও ব্যগ্র হইলেন, কি জানি গাহার মনে 

আরও নান৷ ছুশ্চিন্ত। জমাট বাধিয়। উঠিতে লুাগিল। তথাকার বন্দোবস্ত 

করিয়। বিমল সেই দিবপই ্তাঁ্টী যাত্রা করিলেন। 
ট্রেন ঝটিক। বেগে ছুটিতেছে * চিন্তাক্রি বিমল অবসন্ন ভাবে একটি 

বেঞ্চে উপবেশন করিষ। আছেন। শুত অশুভ কত চিগ্তাক্সোত তাহার হৃদয় 

আলোড়িত করিতেছে; ক্রমে দ্বিপ্রহরের খরতর রৌদ্র সত্বরই তাহ]ুকে রাস 

করিয়া ফেলিল, সহস1 একটু নিদ্র।কর্ষণ হইপ, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণ) নিদ্রা- 

বস্থায় বিমল স্বপ্র দেখিল সে একটী রমণীয় পর্চতের অতি উচ্চে আরোহণ 

করিয়াছে, অতি সুন্দর পর্বত, তাহার নিয়ে চতুর্দিকে বীচিবিক্ষুৰ তরঙগায়িত 

ফেনিল তটিনীর অপূর্বব শোভা, এবং সুরে অপ্রভেদী পর্বতমাল। ভিন্ন কিছুই 
দৃষ্ট হয় না? উপরে নীলাকাশ সহসা উর্ধ হইতে কে যেন তাহাকে.আহ্বান 

করিল সে বিন্ময়ে চাহয়! দেখিল, উপরে সুন্দর স্বর্গরাজ্য-_স্বর্গে যেন এক 

অপরূপ স্বর্সায় জ্যোংস। ফুটিম্লাছে, সেই ধবল কৌমুদ্বী হাত নিশীথে একটি 
মনোরম পুপ্পোদ্যানে অতি পরম লাবণাময়ী স্বর্গের পারিজাত মালায় হশো- 

ভিতা, স্বর্ণ প্রতিম।র স্তায় একজন দ্রেববাঁল] দণ্ডায়মান! ; তিনিই মৃহূস্বরে 
তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। মরি! মরি! কিনুন্দর রূপ! দেব 

কনার মুখখানি যেন ঠিক সুলোচনার যুখের স্তায়। 



৯৪ বাঁরতৃমি  ৪র্ঘ বর্ধ। 

বিমল চন্দ্র বিস্মিত হইয়া উদ্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ প্রতিমারূপিনী 
তাহাকে বলিলেন “এস, এখানে আস্বে এখানে কোন কষ্ট নাই, এস” ? 

মরি, মরি, কোমল সুমধুর বাঁণার ঝঞ্কারের ন্যায় সুলপিত স্বর! 
বিমল চন্দ্র সম্মতি জানাইল। চমকিত ভাবে নিদ্রাভঙ্গ হইণ। 

(8) 

বিমন্ন চন্দ্র আরও ব্যগ্র হইল, কখন গিঞ্না “সকলকে দেখিব এই ঠিস্তাই 

তাহার সর্বপার হইল। যথা সময় শ্বস্থানে পৌছিল। &্রেসন হইতে বাটী 
ততদূর নহে, বিমল চন্্ব পদত্রজেই "ত্বর যাইতেছেন, কিন্তু প। যেন 
আর চলেনা । উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে চলিতে চলিতে সহসা মনে আশঙ্কা হইল 

«কেন ওরূপ টেলীগ্রাম পইলাম, সুলোচনা ভাল আছে তো? কই টেলী- 

গ্রামেতু!। বিশেষ কিছু লেখা নাই, ন! সুলোদ্বন৷ তাল আছে--আমাকে ন! 

জনি বালিকা হয়ত কতই তিরস্কার করিবে, কত দিন বাটী আসি নাই! আহা, 
তাহার সেই সরলতামাখ। মলিন যুখ খানি আমাকে দেখিলেই প্রফুল্ল হয় । 
না স্ুলোচনা ভাল আছে,"কিন্ক যদি শুনি স্থুলোচন। নাই? দয়াময় হরি 

তুমিই ভরস।, বাটা অনি নিকট, পথিমধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির 

সহিত সাক্ষাৎ হইল সে জিজ্ঞাসা করিল «কি রিমল, বাড়ী এলে 2” বিমল 

তাহার সাক্ষাৎ পাইয়! ষেন একটু আশ্বস্ত হইল, বলিল, “আজ্ে হ্যা, টেলী গ্রাম 
পেয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে অ।পিতে হয়েছে ? বাড়ীতে সব ভাল আছে জানেন ১" 

শ্রবণ মাত্র সে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়। ব্যস্ত ভাবে চণ্িিয়া গের কেবল বলিয়া গেল 

“গেলেই ৫দেখিতে পাবে” | 

বিমলচন্দ্রের মুখে সহসা আরও থণেন কে বিষাদ্ররাশি ঢালিয়! দিল। 

ধীরে ধীরে বাটীতে উপস্থিত হইল, কই বাহিরে তো কেহই নাই, কান্নার শব্দ 

ও তো পাইন! ভাগ আছে বেক সব! 

এমন সময়ে যাহ দেখিল* তাহাতে ভীতিবিহ্বল হইয়া থমকিয়! দপ্তায়- 

মান হইল। দেখিল তাহাদেরই চারিজন প্র তিবাপী ব্যক্কি সিক্রবন্ত্রে তাহী- 

দেরই বহির্ববাটীতে আসিয়া, উচ্চৈম্ববে মুহমু' হরিধবনি করিল; সে শব্দে 
ঘেন দেই হতভাগ্যের হৃদয় ভাঙিয়া গেল । দেঁখিল গৃহাঙ্গনে তাহার মাতা 

ও ভগিনী দাড়াইয়া। তাহার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। 

সেই চারি ব্যক্তির মধ্যে বিমলের বয়স্ত একজন ছিন, সে গদ গণ কণ্ঠে 
বলি) “বিমল তুর্মি'এতক্ষণে এলে ? এই আমর! তোমারই প্রাণের পুতলী 



হয় সংখ্যা । ] স্থলোচনা ৷ ৯৫ 

নুজোচনাকে রেখে আস্ছি।” বিমল আর থাকিতে পারিল লা, হতভাগা 

যুবক মাথায় ভুস্ত দিয়া সেই স্থানে বঙিয়৷ পড়িল। 

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, ক্রমে রজনী অধিক হইল, কিন্ত বিমলকে কেহ 

উঠাইতে সমর্থ হইলেন না| দিদি আসিয়া সান্তনা দিলেন “বিমুগনে, ওঠ, 

আর অত ভাবেন।।” 

»মাতা আসিয়! বলিলেন, “ভাবনা কি” বাবা, আমি বেঁচে রয়েছি ভাবনা 
কিঃ বৌ কত মরে, আবার নিয়ে দিয়ে রাঙ্গা টুকুটুকে বউ আনবো। ও 
কোথাকার রোগাপু'য়ে আমাদের কপালে ছুঃখ দিতে এসেছিল। নে, ওঠ 
ঘরে চল আবার বিয়ে দেব, এবার আঁর যে সে ঘরে নয়, টাকা গহন! দব 
দেখে নেব, দয়াকরে আর ছেড়ে দেব না” মাতার নয়ন কৌণে হান্ত রেখা 
দেখা ধাইতে লাগিল। বিমল মাতার বাক্যের ছত্তর দিতে সমর্থ হইল না, 

তখন তাহার মন সে দিকে ছিশ না, গৃহিণী ভাবিলেন ছেলে একটু *্বিমনা 
হয়েছে আবার বিয়ে দিলেই সব ভূলে যারে । 

তিনি তখনই মনে মনে কল্পন। আঁকিধ প্রত্বত রাখিলেন, এবার আর 

ওরূপ যেখানে সেখানে গুঁক্রের বিবাহ দিবেন না? এবার অগ্রেই অলঙ্কারাদির 
ভাঁলরূপ বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ দিবেন না।* 

এবার যেন আর তীহীকে দরিদ্র বলিয কৃপ। পূর্র্বক ছাড়িয়া না দিতে 

হয়, কড়া গণ্ডা সকলই উত্তম ব্রুঝিয়া ্ইবেন। গাতবারকার দানের 
তৈজস গুলি যেন একটু কেমন কেমন হইয়াছিল, এবার আর তাহা হুতে 
দিবেন না? উত্তমরূপে দেখিয়! গ্রহণ করিবেন নচেৎ পদাঘাতে দুরে নিক্ষেপ, 
করিবেন । | 

* জননীর আকাশ গ্ধুন্থম বিধিবিড়ত্বনায় বিফলতা লাভ করিল। পরদিন 

বিমল চন্্কে আর কেহ গৃছে দেখিতে পাইলন] ; বাটী সন্নিহিত পুষ্ষরিণী- 
সলিলে বিমলের প্রাণহীন দেহ ভাদিতে দেখ। গেল। 

ভ্ীমতী চম্পক বরণী দাসী। 
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বৈষ্ণব মহাসম্মিলন | 
(১) 

ভারতে ব৷ বঙ্গে হিন্দুঞ্জাতি এমনভাবে আপনার "সমাজ গঠিত-করিয়াছিল, 

যে একদ্রনও তাহারা মনে করেন নাই পৃথিবীতে অপর মানবপমাজজ আছে। 

কালে সেই সমাগের লোকের সহিত তাহাদের প্রতিযোগীতা ব৷ সংবর্ধ 

উপস্থিত হইতে পারে। কথায় কথায় হিন্দুর জাতি যাইত, প্রতিপদে হিন্দুকে 

পতিত হইতে হইত। নানা বৈষম্যের মধ্য দিয়। এই ভাবে হিন্বুর জাতীয় 

জীবন গঠিত হইয়া জন্মার্জিত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ছত্রিশ জাতির 

লোক লহইয়! হিন্দুসমাজ গঠিত | এই জাতির মধ্যে নিম্বশ্রেণীর লোক উচ্চ 

শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শেও খাইতে পারিত ন1। সমাজ তাহাদিগকে একবারে 

অনাচ্নীয় করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর আচার ব্যবহার ছাড়িয়। দিলেও 

ধর্মাটরণেও সকলের অধিকার ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ডই কেবল ধর্মীচরণ 

হইয়। সমগ্র জাতিকে কুসংস্কারের ক্রিয়াপুতুল করিয়াছিল। যতই দিনের: 

পর দিন যাইতেছিল ততই হিন্দুর ধ্যান ধারণাশক্তিহাঁনতা। বশতঃ নানা প্রকার 

বৈষম্যের অধীন হইতেছিল। আত্মহ।র। হিন্দুঞ্জাতি আপনার প্রাণের পিপাস। 

মিটাইতে না পারিয়া কেবল উর্দমুখে চাহিয়াছিশ। হিন্দুর বিশ্বাস সম)জ ও 

ধন্দবক্ষার জন্ঃ কুক্তিয়া ও পাপতাপের মূল ছেদনের জন্য, ভগবান বুগে যুগে 

ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ধাকেন। এই আশায় হৃদয় বাধিয়৷ সেই স্থষ্টির 

অনাদ্দিকাল হইতে হিন্দু বিশ্বাস করিয়া! আসিতেছেঃ যে ধর্থের প্রবর্তক স্বয়ং 

নারায়ণ; ধাহার নাম «সনাতন ধন্ম” তাহার রক্ষা তগবানই করিবেন। এই 

ধ্যানে ধন্মগ্রাণ হিন্দু মন্ত্রপুত চক্ষে সেই ষুগাবতারেকর আগমন প্রতীক্ষ য় 

কাল অতিক্রম করিতেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর আরস্ত হইতে সেই প্রকার 

চিন্তা-বিপ্লবে মানব-মন প্রাণ বিমোহিত হইয়া এক অভিনব ধর্-বিপ্লুবের 

স্ুচন1 করিতেছিল। স্বেচ্ছায় হউক আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক দলে দলে 

লোক ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। বেদাস্তের গভীর স্থত্রধাদঃ তান্ত্রিকের 

টাল ক্রিয়াকাও সরল বিশ্বাসীর তাপিত প্রাণ শীতল করিতে অপারগ 
হইয়াছিল। লোকে ভক্তিষোগের সহিত প্রেমবন্ঠায় ভাসিয়! মুক্তি কাম- 

নায় অলক্ষ্যে অধীর হইতেছিল। লোকহদয়ের এই অতৃপ্ত বাসনার 

তৃণ্তির জন্য পাঁধারণের বোধগম্য সাধনার সরল পথপ্রবর্তক, ধর্ম ও কর্ণবীবের 
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আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল । এই সময়ে মহাসাগরের অন্য 

পারে পাশ্চাত্য জগতে খুষ্টশিষ্গণের মধ্যে মাটিন লুখার খুষ্টধর্দের এক 

নূতন বৈজয়ন্তী উড়াইয়া লোককে বিচলিত করিয়াছিলেন। জগতের ভিন্ন 

ভিন স্থানে এনব ধর্মোন্াদ* আপন] হইতে উদ্ভাবিত হইয়| সময় শ্োতের গতি 

ভিন্ন দিকে ঘুরাইয়া দিতেছিল। এই প্রকারে মহাকালের শাসন ব্রিপর্যযস্ত 

কত্তিয় প্রেম ও তক্তি মানবহুৃদয়ে আপনার সিংহাসন পাতিতেছিল। 

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বাস্কালার সহিত আসামের 

অভিনন সম্বন্ধ আছে। আসাম নাম “আহুম” রাক্্য হইতে হইয়াছে। এই 
দেশের পৌরাণিক নাম প্রাগ ্রোতিপ্পুর | রামায়ণে ও মহাভারতে ইহার 

উল্লেখ আছে। কোন সময় হইতে এইদেশে হিন্দুধর্মের শাসন প্রচলন 
হইয়াছিল তাহ। বল। কঠিন! অল্প দিন হইল ব্বাক্তশাসনে বঙ্গভাষ! আসাম 

হইতে বিতাড়িত হইয়া! অসমীয়া ন।মে বঙ্গাক্ষরে এক নৃতন ভাবার স্থষ্টি 
হইতেছে । আসামের সহিত বাঙ্গলার আর ভাষাগত মিলের সম্তাবন! 

নাই। বজদেশের কুলপঞ্জিক প্রভৃতি পাঠে জান যার, বঙ্গদেশ হইতে বহু 
রান্ণ ও কায়স্থ আসামে যাইয় বসবাস করেন এবং আসামে হিন্দুধর্র্মর বা 
্রাহ্মণশাসনের প্রবর্তন করেনু। * ত্রিপুরারাজেণের ইতিহাস পাঠে জান! 

যায় যে ৫১ ব্রিপুরাবে রাজ শ্রীধর্মপা স্বীয় রাজ্যে ব্রাহ্গণ আনাইয়া 

বসবাস করান। এই ব্রাঙ্গণগণ দার্ফিণাত্য টিক বলিয়া থ্যাত। ইছাদের 

প্রভাব আজও বঙ্গদেশের ধর্্মজীবনের" উপর দিয়া খরঝোতে প্রবাহিচ্ত 

মাছে। যে সকল কায়স্থ আসামে বাইয়া বাস করেন, তাহাদের মধ্যে 

আসামের চণ্ীদাস দ্বাদশ ভৌমিকের পদলাভ করিয়৷ প্রাধান্তের সহিত্ঠ 
গ্রুতিষ্ঠিত ছিলেন। এই চণ্ীদাসের চারিপুরুষ অন্তর আমরা আপামে বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেবকে দেখিতে পাই। ইহার পিতার নাম কুস্ুমবর, 
জননী সত্যসন্ধ্যা। “কুদ্র মামল” নামক গ্রন্থে জানা যায় শহ্করদেব কলি- 

যুগের ৪৫৫* বৎসর অতীত হইলে ধরাঁতলে অবতীর্ণ হন । আসামের চরিত- 
সংহিতা" পাঠে অবগত হওয়। যায় যে শঙ্করদেব $__ 

শাকে সভ্রাংশ লপ্ত জলন 

শশীমিতৌ যোহবতীর্ণে ধরিক্র্যাম্। 
স শ্রীশক্ষর শ্হরিপদ 

মগমরৎ রোম--ন্ধ1-দ্ধি চজ 
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১৩৬১ শকান্দে ভূমিষ্ঠ হন অর্থাৎ ১৪৩৯ খুষ্টাক তাহার জন্মকাঁল। আসাম 
ইতিহাস লেখক গ্েইট সাহেবের মতে শঙ্করদেব ১৪৪৯ খু্গাবে জন্মগ্রহণ 

করেন এবং ১৫৬৯ খষ্টাব্ধে তিরোহিত হন! শঙ্করদেব বৈষ্ণবধন্শ্ প্রেম 

ভক্তিতে মাখিয়। প্রচার করিতে থাকায় ব্রাঙ্মণগণের সহিত তার ঘোরতর 

সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । অবশেষে বাজাদেশে প্রাণের ভয়ে কুচবিহার- 
রাজ নরনারায়ণের আশ্রয় লইয়া! আপনার ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন! 

শঙ্ষরদেব ঘে সময়ে তীর্থ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময় ভ্ীকৃ্চ চৈতন্তদেবের 

সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়। “চাঁরত” লেখকগণ বলেন। 
আসামে যে প্রেমভক্তির প্রবাহ ছুটিয়া অনস্ত সাগরে মিলিত হইয়াছিল, 
তাহাই নবদ্ধীপে আদিয়া সুরধনীর জলে মিলাইয়। পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়! 
যগাবতারে লীন হইয়াছিল-। 

এই সময়ে আসামের শ্রীতট্ট প্রদেশ বিদ্যাব্র।ঙ্গণ্যে শীর্বস্থানীয় ছিল। একটা 
সামাজিক গোলযোগ যেন ভগবঘ্ প্রেরণায় সংঘটিত হইয় বঙ্গের ভাগ্য স্ুপ্রসন্ত্ 
কবিয়। দিয়াছিল। এই শ্রীহট্ট প্রদেশের একটি ক্ষদ্র রাজ্যের নাম প্লান” 
([,28০01) | এই রাজ্যের রাঁজ। ছিলেন স্থবিদনারা'রণ। রাজ! বৈদিক ব্রাঙ্গণ 
কিন্জ একজন বল্লালী বীর। বৈদিক বাঁক্ধণেরা বল্লালী কুলমর্য্যাণা গ্রহণ ন! 
করিলেও তাহাদের মধ্যে এক প্রকার কৌলিন্যঞ্রথ| চলিত ছিল । রাজা! শ্রীধন্- 
পা আনীত ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে কাত্যয়েন গোত্রীয় শ্রীধর একজন। এই শ্রীধর 
হইতে ২৭ প্রুরুষাস্তরে আমর] গোবিন্দ চক্রবর্তীকে দেখিতে পাই । এই গোবিন্দ 
ক্রবর্তার ছুই পুত্র রঘুপতি 'ও বদুনাগ। এই রঘুনাথের সহিত কৌশলে রাজ! 
'নুবিদনারায়ণ আপনার থঞ্জা কণ্তা, রত্ববতীর বিবাহ দেন। রঘুনাথ তখন 
শিশু। আপনার কুলমর্যাদ! হানি হওয়ায় জননী -জ্োষ্ঠ পুক্র রঘুপভিকে 

পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথকে লইয়। নবন্বীপে আসিয়া বাস করেন। এই 
রঘৃনাথই বঙ্গের শিরোমণি হইয়া মিথিলার পক্ষধর মিশরের শিষ্যত্ব পরি গ্রহণে 

সমগ্র স্তায় শান কণ্স্থ করিয়া আনিয়া নবন্বীপে বীণাপাণি বাগদেবীর সিংহা- 
সন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বঙ্গে এই সময় হইতেই ন্যায়ের শাসন 
প্রচলিত হইয়াছিল । ৃ 

শ্রীচৈতন্তদেবের পূর্ব পুরুষগণের বসবাস উৎকলের জাজপুরে ছিল। 
তাহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক। রাজ। ভ্রমরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া 
আপনার স্বজাঁতিগণের নিকট পলাইয়। শ্রীহক্টে আসিয়া বসবাস-করেন। এই 
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বংশের জগন্নাথ শিশ্র হট ,পরিত্যাগ করিয়। নবদ্ধীপে বিদ্যাশিক্ষার্থা হইয়া 

আইসেন। পাঠ সমাপনান্তে আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। নবন্বীপেই 

টোল খুলিয়! অধ্যাপনায়, নিযুক্ত থাকেন। এই জগন্নাথ মিশ্রের ছুই পু 

জোষ্ঠ বিশ্বক্বপ যৌবনৈ বিষয়ে বীতম্প হ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম এহণ করেন। 

কনিষ্ঠ প্রেমতক্তির অবতার শ্রীকৃষ্ণ টেতন্তদেবু। 

'্বারেন্্ ব্রাঙ্গণ অদৈতাচারধ্য)৪ লাহড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 

কোনও অজ্ঞাত কারণে *শাস্তিপুরে আসিয়) আপন বাস স্থাপন করেন। শ্যাম- 

দাস প্রণীত “অদ্বৈত মঞ্জল”, ঈশান্নাগর প্রণীত “্অধৈত এরকাশ”? লাউ- 

রিয়] কুষ্ণদাস প্রণীত অদ্বৈতের “বাল্যলীলাস্থ্ত্র”? প্রভৃতি বহুৎ্ৈষঞ্চব কবির 

গ্রন্থে অদতজীবনী সবিষ্তারে' বর্ণনা আছে । ঈশান নাগবের মতে ।-- 

“নৃ্নিংহ স্তীতি লোকে যারে গায় ॥ 
সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। 

সিদ্ধ শ্োব্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি ॥* 

যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রাগণেশ রাজ1। 

গৌড়ীয় বাদস্কাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজ। ॥৮ 
| 

আমর! ইতিহাসে পাই রাঞ্জ। কং” দ্বিতীঞন সামস্ুদ্দিনকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে 
রাজ। হইয়াছিলেন। লেথত্রিজ সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে রাজ 
গনেশ দিনাজপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। কংশের পতনের খুব 

নৃসিংহ প্রাণভদ্বে লাউড়ে পাইয়া যাঁন। এই নৃপিংহকে লইয়া *বাবেন্্ 
সমুঙ্গে এক মহাবিপ্লব সুঘটিত হইয়াছিল। তাহা চিহ্ন “কাপ” নামে এখনও 

বারেন্দ্রসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। নৃসিংহ কোনও এক সামাজিক ভোজে 
পরিত্যক্ত হইয়া সমাজে প্রুতিষ্ঠালাত মানসে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ কুশিন মধু- 
মৈত্রেয়ের সহিত আপনারু কন্ঠার বিবাহ দ্েন। “এই বিবাহে মধু মৈত্রেয়ের 
সহিত তাহার পুত্রগণের বিরোধ হওয়ায় পিতৃদ্বেষী পুত্রগণ কৌলিন্ত ভ্রষ্ট 
হইয়াছিলেন। ধন্ঠ বল্লালী মোহণ!! 

আমরা ঈশান নাগরের লেখ। হইতে একটি এতিহাপিক তারিখ 
পাইয়াছি। অদ্বৈত মহাপ্রভৃ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবাপেক্ষা ৫২ বৎসরের 
বড় ছিলেন এবং তিনি ১২৫ বদর জীবিত ছিলেন। কবি ইাকু্ণ টচতন্য- 
দেবকে দর্শন করার পর অদ্বৈতাচাধ্যের মুখ দিয় বলাইতেছ্েম_ 
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“ওহে বিভূ আজ দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল। 

তুয়৷ লাগি ধর! ধামে এ দাস আইল 1” ( অধৈত প্রকাশ ) 

গ্রন্থ শেষে কবি বলিয়াছেন-_ 

“সয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধর ধামে । 

অনন্ত অর্ব,দ লীল! কলা যথাক্রমে ॥” ( অদ্বৈত প্রকাশ ) 

কবির এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে "পারিতেছি যে অদৈতাচাধ্য 
শহ্করদেব অপেক্ষা ১৬ বৎসর পুর্বে জন্সগ্রহণ* করিয়াছিলেন। অতি 
পরিপরু বয়সে তিনি শাস্তিপুর আসিদ্না বসবাস করেন। শ্রীহট্রে নবগ্রাম 

নামক স্থানে 'তীাহাদের "আদিবান [ছণ। তাহার পিতার নাম কুবের 

পর্তিত ও জননীর নাম, নাভাদেবী। তাহার সহধর্শিনীর নাম ছিল 

সীতাদেবী। কাললোতে ভাসিতে ভাসিতে 'আত্মজ্ঞানী অদ্বৈতাচার্ধ্য প্রেম 

সাগরে মিশিবার আকাজ্কায় শান্তিপুরে আসিয়া শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

আসামে শক্ষরদেব (প্রেম ভক্তির যে অক্ষয় বীজ বপন করিয়াছিলেন, 

তাহাই এই সকল মহাপুরুষের সাধনায় বহু পাখ। প্রশাখায় পল্লবিত 

হইয়। বাঙ্গালায় মহা মহীরুহে পরিণত হইয়৷ সমগ্র দেশবাসীর তাপিত 

প্রাণ শীতল করিয়াছিল । 
বজদেশে এই সময়ে 'নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রেম 

ভক্তির সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। *নিত্যানন্দ প্রভূর বাস ছিল রাঢ় দেশে 

এলচক্া গ্রামে । এই গ্রাম আধুনিক বীরভূম জেলার অন্তর্ঠত। তাহার 

পিতার 'নাম হারাই ওঝা, পিতামহের নাম সুন্দর মল্লবাড়ুরী, মাতার নাম 
পদ্মাবতী । নিত্যানন্দ ১৪৭৩ থৃষ্ঠাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভূ 

শালিগ্রামের হ্র্যদাস সারকেলের ছুই কন্যা জাহুবী ও বসুধাদেবীর 

পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্ৃবী দেবীর নাম বৈঞ্চব সাহিত্যে স্ুপরিচিত। 

এই মহাদেবীর গর্ভে গঙ্গ। নামে এক কন্ত। ও, বীরভদ্র নামে এক পুন 

জন্মে। তগীরথাচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্ধ্য (ত্রীকুষ্চ চৈতন্তদেবের পড়ুয়া) 

গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মাধবাচাধ্যই সমগ্র শ্রীমপ্তাগবতের 
পদ্যান্ুবাদ “কৃষ্চতক্তিতরঙ্গিনী” নাম দিয়। কাঁরয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃ 
শীকুঞ্খচৈতন্তদেবের পার্থচর ছিলেন। “গৌর নিতাই” অতভেদাত্বভাবে 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই যুগল যুত্তির আঁরাধন! করিয়! থাকেনা 
' এই কয়েকজব বৈষ্ব-প্রধান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের আবিরাবের প্রভাবে 
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প্রজলিত দ্বীপ শলাকায় তৈল প্রাপ্ত ও স্বীয় প্রতিতার কৈশিক আকর্ষণে 
বিভাষিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী পাইয়'' 

বাঙ্গালী যতি কুলের শিরোমণি হইয়া ভবিষ্য ইতিহাসের এক অভূত 

অপূর্ব অধ্যায় খুঁলিয়৷ রাখিয়া তিরোহিত হইয়াছেন । পৃথিবীর কবিগণ ও 
চিত্রকরগণ আপন আপন প্রতিভার জালাময়ী তুলিকায় প্রেমকে সজীব করিয়। 
জনসমাজে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে কত কৌশল, কত সুক্ষ চিত্রকলার, 

কত ললিত পদের, ত কল্পনার রেখ্ টানিয়াছেন: মানবের ভাষা সে ভাব 

প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ার্ধ প্রেম বিকারাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু 

ূত্তিমান সজীব প্রেম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কেবল বঙ্গেই অর্বতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই সংসারের ঘোরতর বৈষম্যের মধ্যে আত মহাতআ্বা জন্ম পরিগ্রহণ 

করিয়াছিলেন, তাহার “মধ্যে কেহই এই বন্ধবাসী ব্রাহ্মণ তনয়ের 

সাম্যবাদের মহত্ব স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। লেখাপড়ার চর্চা শ্রীরুষ 

টচতন্থদেবের আবির্ভাবের . পূর্বে শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই 
সাম্যবাদ সেই গণ্ভী তৈদ করিয়া দর্শন কাব্যাদি আলোচনায় সর্ববসাধাবণকে 

সমানাধিকার প্রদান করিয়। ঘোর অজ্ঞানান্ধকার হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার 

করিয়াছে । তাই আঁজ* আমরা শুনিতেছি “চগ্ডালোহুপি ছ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ 

হরিভক্তি পরায়ণঃ।” সমাজ আজ সেই শিক্ষার আবেগে শুদ্রকেও 
্রাঙ্মণোচিত সম্মানে পুজা] করিয়া, জ্ঞান ও গুণের শ্রেষ্ঠত প্রতিপ্রাদন' 
করিতেছে । 

সাধনা না হইলে সিদ্ধিলাভ কর! যাঁয় না। আমর! সাধনাত্রষ্ট হইম্বাছি 
* বলিয়াই আমাদের যন্ত্র নিজীঁব, দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়াছে । কর্ম, 
বিপ্রব না হইলে ধন্থ বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কর্বিপ্লব হইয়াছিল 
বলিয়াই শ্রীকুষ্ণ চৈতন্ঠাবতার হইয়াছিলেন। এই গুরুতর য্গধর্শের স্তর 
এচারার্থে নবদ্বীপে ক সময়ে কয়েকজন মা বৈষ্ণবের সম্মিলন হইয়াছিল । 
নদী যেমন নান। দেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে সাগরে 
যাইয়া! আপার জলধারা মিশাইয়া৷ আত্মবেগ সম্রণ করতঃ সাগরময় হইয়। 
যায়, তন্রপ এই সকল প্রেম প্রঅ্রবণগুলি একে একে সাগর-সঙ্গম লাভ 
করিবার আশায় নবদ্বীপে আসিয়! প্রেম তক্তিসাগরে আত্ম সমর্পণ করিবার 
জন্য মন্ত্রপুত চক্ষে কালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহাদের আবির্ভাবে 
জানালোঁকিত নবদ্বীপভূমি প্রেমভক্তির ক্ষীণরশ্িষ্ট্ী সাদরে জালিঙ্গন 
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করিয়াছিল। সহসা সেই ক্ষীণরশ্মি প্রজ্মলিত হইয়া সমগ্র দেশের নয়ন 

'ঝলদিত করিয়। আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই মহাশক্তির নাম 

“জীবে প্রেম, ভক্তি নারার়ণে”? বা বৈষ্ণব ধন্ম। ইহারাই লৌকিক নাম 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য” । কবি শ্রীরু্ণ চৈতন্দেবের আবির্ার্বের পূর্ববর্তী প্রেম- 
ভক্তি-পরায়ণ বেষ্ব কুলের এই নরদ্বীপসন্মিগনকে প্রয়াগতার্থে গঙ্গ। 

যমুনার সঙ্গমের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণন্া' করিয়াছেন। এ্রতিহাসিক 
ইচ্ছ। করিলে তাহাদের পদাঞ্কান্থুসরণে অতীত ইতিহ।সের একথান। উজ্্বণ 

ছবি আঁকিয়া, সে নময়েপ্ন বাঙ্গালীর ধন্মজীবনের লুপ্তঠবাঞ্জ উদ্ধার করিনা 

দেখাইতে পারেন €কন যুগাকতারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হহয়াছিল। 

ভাষায় শ্রী।রুষ্ণ চৈতন্য লীলা! কবি বৃন্দাবন দাস প্রথম প্রচার করেন। 

বৃন্দাবন দাস স্বরচিত ঠৈতন্য ভাগবতে অবতাঁরের ছুত্র সঙ্ধলনে ব্যস্ত। 

তিনি গীতার সেই মহতী প্রতিশ্রাত আশ্রম করিক্বা অবতারের প্রয়োজন 

প্রতিপাদ্দন করিতে যাইয়া, সে সময়ের বঙের যে সামাঞ্জিক আচার ব্যবহার! 
ও ধন্মনীতির বর্ণনা করিয়াছেন ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ধম্মশাস্ 

সে সময়ে দেব ভাষায় লিখিহ ও পঠিত হইত! মাতৃভব৷ কেবল মনের 

তাৰ প্রকাশ করিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়! লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত 

হইত। বিদ্যালোক, জ্ঞানালোন* অতি্সংকীর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়্। বাঙ্গালী 

জাতির বর্ণনাতীত দুর্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি অজ্ঞান 
তিমিব্েস্ীবনের সমাধি করিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়ছিল। সেই এন্য 
তক্তিযোগের প্রেমমার্গের' প্রচারের আবস্তক হইয়াছিল। বাঙ্গালী 

তথন “্ধন্্বস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াম্” এই ধোকায় সন্তষী না হইয়। মন্ত্রপুত. 

চক্ষে মহাজন খু'জিতেছিল। সেই মহাজন গ্রীক চৈতন্যরূপে বঙ্গ সমাজে 

অবতীর্ণ হইয়। প্রেম ভক্তির লীল। খেল। বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন। সেই 

ধর্ম জীবনের মুল সুত্র শতাব্দীর পর শতাব্দীর অনম্থশীলনে বৈদেশিক সংমি- 
শ্রণে আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। স্থষ্টির অনার্দিকাল হইতে আমর! 
জানি, “পুজ্যেযু অন্ুরাগে। ভক্তিঃ” অ।র জানি *“ভক্ভিরান্তিক্যবুদ্ধিঃ” কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের প্রচারিত সমগ্র মনোবৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখীন হইলে যে তক্তির 

উদ্দয় হয়, আমরা ভাহ। ভুলিয়া তাহার অসার ছায়া অন্ধ ভক্তিকে আশ্রয় 

করিয়াছিলাম বলিয়াই ভক্তি যোগ চ্যুত হইয়াছিল। হিচ্ছুর আত্মোব্নতি ধন্ে, 
কর্মে নহে। ধর্ম সাধ্দন যে কর্মের উৎপত্তি তাহাই হিন্দুর করণীয়। এখন 
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কর্মাই ধর্মের আসন পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই কর্মাচরণ ধর্মনাচরণ হইয়াছে। 
এই কারণেই সমাজে নানাবিধ উপধর্দ্বের উৎপত্তি হইয়। প্রকৃত হিন্দু ধর্মের, 
বিলোপ সাধন করিতেছে। 

সান্ত কর্মক্ষেত্র । * এখানে কম্মারই সম্মান। কর্ণসত্রে মানুষ সংসারে 
আসিয়। অন্টের অলক্ষ্যে বেল থাকিতে আপন কার্য সাধন করিন্না যাইতে 

থুকেন, সাধারণ লোকে তাহ! বুঝিতে পাত্র না। অনেক সময় সেই কার্য 

জন্মার্জিত সংস্কার বিরোধী বপিয়৷ সমাজ তাহার, তীব্র প্রতিবাদ করিতে 

থাকে । যাহ! ভগবানের প্রেরণা, যাহাতে জগতের মঙলগলামজল নির্ভর করে 
সে কার্য্যে মানবের বাঁধি! বিদ্ব কিছুই করিতে পারে না। কবি বৃন্দাবনদাস 

যুগাবতারের সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বঙ্গের হিন্দু সমাজের নিয় 
লিখিত চিত্রখানি অন্কিত করিয়।৷ আঙ্গ বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের মানস 

চক্ষের সামনে আনিয়ু। প্রদর্শন করিয়াছেন ৮ টি 

“সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। 

কৃষ্ণ পৃজা- কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারে! বাসে ॥ 
বাশ্বলী পুজয়ে কেহ নান। উপহারে। 

মদ্য মাংস দিয়, কেহ যজ্ঞ পুজা করে ॥ 
নিরবধি “নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে ; 
না শুনে কৃষ্ণের নাঁম পরম মঙ্গলে ॥ 

কুষণ শূন্য মগ্ডলে দেহের নাহি সুখ । 

বিশেষ অদ্বৈত ষনে পায় বড় দুঃখ! 

সর্ব নবদ্ধীপে ভ্রমে ভাগবতগণ । 

কৌোথায়ও ন। শুনে ভক্তি যোগের কখন ॥ 

কেহ ছুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে। 

কেহুপ্কষণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাদিতে ॥ 

অন্ন ভাল মতে কার ন1 রুচয়ে মুখে। 

জগতের ব্যবহার দেখি যায় ছুঃখে ॥ 

ছাড়িলেন তক্তগণ সব উপভোগ । 
অবতরিৰার প্রভু করিল। উদ্যোগ ॥ 

তান্তিক হিন্দধর্শ সে সময়ে হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । ধর্মের নামে 
অধর্দের রীতি নীতি লোকনৃদয়ে আধিপত্য করিতেছিল। ধর্ম ও উপবশ্ধা 
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বুঝবার শক্তি লোকের বিলুগত হইয়াছিল। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে লোক 
 প্রবুজির সেবা পুজায় ডুবিয়াছিল। যাঁহারা লোক শিক্ষক' তাহারাই 
তাস্ত্রি, তাহারাই তন্ত্রের প্রচারক স্থতরাং ধর্মের গ্রানিঃ অধর্মের 

অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়৷ সমথ হিন্দুসমাজকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল। কর্ম 

সুত্রে কর্ণক্ষেত্রে নবাগত ভাগবতগণ হতাশ হইয়া দেহাস্তর গ্রহণ করিবার 
মানস করিয়াছিলেন। ভক্তের ফাঁধন|!র আহ্বান এরূপ অবস্থান অরণ্যে 

রোদন হইতে পারে না, কাজেই প্রভু অবতীর্ণ হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। ভগবন্তপ্ত কবি বৃন্দাবনদাস অবতারবার্দের অতি স্থক্মতম সুত্র 

সংকলন করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিছেন সাধের মত ভক্তিপূৃণ প্রাণে 
আমরা ডাকিতে পারিলে' প্রভু থাকিতে পারিবেন না, আবার অবতীর্ণ 

হইবার জন্য প্রভু উদ্যোগ ফ্রিবেন। ইহাই বিশ্বাসী হিন্দুর অবতারবাদ্দ। 
তক্ত হৃদয়ে এই ভাবে তগবান প্রতিদিন প্রতি' মৃছর্তে, অবতীর্ণ হইতেছেন, 
পরম ভাগবতগণ আত্মরতিতে তাহ সন্দ্শন করিয়া হরি! হরি! 

হরি ! বলিয়! ভবসিন্ধ পারে যাইতেছেন, আমরা বধির তাই শুনিতে 
পউতেছি ন]। | র্ 

এই সময়ে বঙ্গের নানাস্থানে ভাগবতগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়। কৃষ্ণগ্রেমে 

কষ্থধ্যানে নিযোঞ্জিত ছিলেন। খুষ্ট জন্মিবার পূর্বে আকাশে নক্ষত্র বিশেষের 
উদয় দেখিয়] খুষ্টের,পুর্ববগামী ভক্তগণ যমন তাহার জন্মের সংবাদ জানিতে 
পারিয়] তাহাকে দর্শনাশায় বছ দূর দেশ দেশান্তর হইতে “বেখেলহেমে” 

কুটকক্ষেত্র আপিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে সে সময়ের হরিতক্তগণ 

যেন ধ্যানে ধুগাবতারের নবদ্বীপ ধাযে অবতীর্ণ হইবার কথ জানিতে পারিয়া 
সকলে আসিয়া পুণ্যসলিল! জাহবীর তীরে একত্র ' হইয়াছিলেন। কবি 
বৃন্দাবনদাদ এই ভাগবতগণের নবদ্বীপে আগমন বাপার গঙ্গা-বমুনার সম্মি- 
লনের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। .বু শতাব্দীর ব্যবধান 

হইলেও আঙ্জ আমর। তাহাদের জীবনের ক্ষুদ্র একখানি আলেখ্য কবির 
কুপায় উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিতেছি £__ 

“কোন মহ? প্রিয় বৈসে জন্ম অন্ধ স্থানে। 

সর্ব বৈষ্বের জন্ম নব্ধীপ ধামে ॥ 

শ্রীবাস পঙ্ডিত আর জ্ীরাম পণ্ডিত। 

ভ্ীচন্রশেখর দেব ত্রলোক্য পুঁজিত॥ 
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ভবরোগ টবদ্য শ্রীযুরারি নাম যার ।" 

প্রীহট্রে এসব বৈষ্বের অবতার ॥ 

পুগুরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান। 

চৈতন্ বলত দত্ত বান্থদ্েব নাম॥ 
চাটিগ্রামে হৈল্ ইহা সবার পরকাশ। 
বুড়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদরাস॥ 

রাঁঢ দেশে একচাকালামে'আছে গ্রাম । 

যথাবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥ 

নানা স্থানে খবতীর্ণ হৈল তক্তগণ | 
নবঘ্ধীপে আসি সবে হইল মিলন ॥ 
অবতগ্বিবেন প্রভূ জানিয়। বিধাত|। 

সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ 

[ চৈতন্য ভাগবত বৃন্দাবন দাস ] 

এই তাবে জ্ঞানের লীলমর্তুমি নবন্ধীপে ভক্তবীরগণ একত্রিত হইয়! জ্ঞান 
তক্তির কথ! প্রচার করিতেছিলেন-$নংসাবের অলীকত। সপ্রমাণ করিয়া 

কৃষ্ণ-প্রেমের বীঞ্জ নবদ্বীপের উর্ধরভুমিতে রোপণ করিয়াছিলেন। অলক্ষ্যে 
সে বীজ প্রথিত হইয়াছিল, অলক্ষ্যে মে বীজ অস্কুরিত হইয়াছিল । লোক- 
চক্ষুর বাহিরে সে বীঞ্জ বু শাখ! প্রশাখায় পরিণত হইয়! হিন্দু জাতির 

ও হিন্দু সমাজের জাতীয় উন্নতির বৈজয়স্তীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে 
সকল আত্মবিবেকী মহাপুরুষগণ এই নবধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়৷ জগতে 
অমর হইয়! গিয়াছেন_-আজও মানব" প্রতি] তাহাদের যশঃসৌরভের 
কণিক। মাত্র কালের হিল্লোলে প্রবাহিত কুরিতে পারে নাই। হীন- 
শক্তি বাঙ্গালী হিন্দু, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়! সে সৌরভ গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়াছে। এই কারণে মন্ত্রশক্ি বিলুগ্ত হইয়াছে, দেবতা শিলাতে 
পরিণত হইয়! সাধককে পশুধন্্ী করিয়াছে । দেশের ছূর্ভাগ্য বলিয়াই 
লোকে বৈষম্যের বন্ধন চিহ্ন করিয়া নামশক্তিতে মোক্ষের উদ্ধার উদবাটিত 
থাকিলেও প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না৷ 

এইরূপে আদিতে নবীপধামে মহাবৈষব সম্মিলন হইলে ফাল্গুন পূর্নিমা 



রে বাঁরভ়মি [ ওর 

গগনে পৃরণচন্্কে রাস করিয়। লোককে বলিয়। দিয়াছিল সংসারের পুজি 

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে জগতের অমঙ্গলান্ধকার গ্রাস কথিয়! ব্রিভূবন 

'মালোকিত করিয়াছে । মানব জ্ঞান চক্ষুতে পৃথিবী *সনদর্শন করিতেছে 

বাহিরেঈ আলোকের আর প্রয়োজন নাই। সেই হন্দ্রগ্রহণের দিনে 

লক্ষ লক্ষ নর নারী পবিত্র জা্বীর জলে অবগাহন করিতে করিতে 

গ্মুরজ মন্ত্রে” শ্শান ভূনি পবিত্র করিয়। “পাপীকে,পরিত্রাণ করিতে মধুর 

তানে যে হরিবোলধ্বনি করিয়াছিল। তাহাই মানব হৃদয়ে গ্রতিধ্বনিত 

হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর তার্কক্রক্ষ নামে অনন্ত পথগামাঁর পথের সব্ঘল হইয়াছে! 
কবি কৃত্তিবাস যথার্থই বলিয়াছেন, ম্বগেরর বৈষব্গণ যে দিন জাহবীর জলে 

ক্লান করিবেন সেই দিন পাঁপতাপ হারিণী ভাগীরথী উদ্ধার হইবেন। পঞ্চদশ 

শতাবী্ যুগবতারের আবির্ভাবের সহিত মিলিয়া বৈচ্ুবগণ নবন্ৃ'প প্রাবিত 

করিয়। কিশোরীর প্রেম সংগীতে নদীয়। ভাসাইয়াছিলেন সেই গঙ্গার মাহাত্থয 

লোক নয়নগোচর হইয়াছে। লোকে বুঝিতে পারিয়াছে গঙ্গ। প্রেম- 

বারিধারা, প্ররাবতকেও প্রেম বন্তায় ভাগাইয়। উদ্ধার করিয়া! থাকেন। 

জড় প্রাণে এই ভাবে প্রেমবারিধার1 ণিঞ্চন করিয়া বৈষণবগণ যোক্ষদ্বার 

উদঘাটন করিয়া গিয়াছেন। সাধন! 'মার্ে সাধক তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া 

প্রতিদিন এই নব-নায়নত্রীয় প্রচার করিতেছেন বলিয়া আজও হিন্দুধর্ণ আপন 

গৌরবে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। |] 

ূ “আমর! কবি বৃন্দাবন দাসের মহা-কাব্য হইতে উদ্ধার করিয়। দেখাইয়াছি, 

দেসময়ে যুগাধতারের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীকু্ষ চৈতন্যের 

আঁবি9াব হইয়াছিল।. কৰি বৃন্দাবন দাঁস বিধবার মন্তান। নির্তাক সাধক 

কবি, আপন জন্বৃত্তান্ত গোপন ন! করিয়া দেখাইয়াছেন “জাবালী” একজন 

হিন্দুসমাঞ্জে নাই। আমরা কবির ভাষায় কবির অলৌকিক জন্মবত্তাস্ত 

এখানে প্রকটিত করিয়! দেখাইতেছি যে হিন্দুর সত) প্রীতি কতদূর প্রবল ছিল। 

পরবর্তী কবিগণ বৃন্দাবন দাসকে বেদব্যাসের সহিত তুলনা করিয়া তাহার 

গৌরব বৃদ্ধি করিয়া! গিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ১৫০৭ থৃষ্টাবে নবদ্বীপে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্তচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ২২ বৎসর পর 

তাহার জন্ম হয়| সে সময়ে নব্ীপে কৃষ্ণ প্রেমের ঘোর তুফান উঠিয়াছিল। 

জীক্চ চৈতন্য দেব তখনও গৃহাশ্রমী। তখন ও. তিনি গৃহে থাকিয়াই কৃ 



'২য় সংখ্যা। বৈষ্ণব মহাসম্সিলন। ১০৭ 

গণের সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীকষ্চ চৈতগ্তদেব সেই মহাসভাঁয় আপন 
গণ”) ব! পার্খচরগণ সহ বিরাজ করিতে করিতে _- 

আপন গলার মাল! দিল! সভাকারে । 

চর্ধি তাত্বল আজ্ঞা হইল সভারে ॥ 
মহানন্দে খার সবেহরহিত হৈঞা। 

কোটা চক্র শখরদ ধুখের দ্রব্য পঢগ1 ॥ 

ভোজনের অবশেষ যন্তেক আছিল। 
নারায়ণী পুণ্যবপ্তী তাহ। সে পাইল ॥ 
শ্রীবাসের ভ্রাত্ সুতা বাণিকা অজ্ঞান। 

তাহারে ভোজনশেষ প্রভু কক্েদন ॥ 

পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ । 

সকল বৈষ্ণব করে তারে আশীর্বাদ ॥ 

ধন্য ধগ্ত এই সে সেবিল নারায়ণ ॥ . 

বালিকা স্বভাবে ধগ্ত ইহার জাঁবন ॥ 

খাইলে, প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী ॥ 

কষ্ের পরমানন্দে কা? দেখি তুমি ॥ 
হেন প্রভু চৈতন্তেরর আজ্ঞা প্রভাব |. 

কৃষ্ণ বলি কাদে অতি বালিকা স্বভাব ॥ 
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মগুলে যার ধ্বনি ॥ 
চৈতন্যের অবশেষ পাবী নারায়ণী ॥ 

[ চৈতন্য ভাগবত মধ্যথণ্ড ] 
নিশ্ঠানন্দের বরে মহাপ্রভুর চর্ধ্িত পানের অবশিষ্টাংশ খাইয়। বিধবা 

নাণায়ণী গর্ভবতী হইয়া যে পুত্র প্রপব করেন, সেই পুত্রই €ৈষ্চব ॥মাজে বৃন্দা- 
বন দাস নামে খ্যাত। বৃন্দাবন দাস ১৫৮৯ থুষ্টা্দে তিরোহিত হন । মহা প্রভূ 
তরোধানের পর তিনি চৈতন্তভাগবত লিখিতে আরম্ত করেন। আদ, মধ্য ও 
অস্ত এই তিনধ্ডে ভাগবত “সমাধান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস খেতুরের 
বৈষবমহাসম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যাস যোগ্য পুজাও পাইয়া- 
ছিলেন। এই ভাগবতে মহাপ্রভুর অন্তর্ীণা পরিশ্দুউ রূপে বর্ণনা না থাকার 
ব্রজবামী ধৈষ্বগণের আদেশে কবিরাঞ্জ গোস্বামী কষ্দাস চৈতগ্ত চরিতামুত 
রচনা করিয়া সে 'অভাব পারপূর্ণ করিয়াছেন। এখাঙ্গে [একটি কথ:* বলা- 



১০৮ বীরভূমি । [ ৪র্থ বর্। 

আবশ্তক । হিন্কুর জন্মার্জিত সংস্কারে বলিয়। দেয় মানবের বুদ্ধি, মানবের জ্ঞান 
সীমাবন্ধ। মানব জ্ঞানাতীত অলৌকিক জ্ঞান আছে, যাহা দর্শন বিজ্ঞান ও 

ইন্জিয়-গ্রাহ জ্ঞানের অতীত। আমর] আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বার অজ্ঞেয় 
ব্যাপারুবুঝিবার চেষ্ট/করি এবং সেই নিক্ষল চেষ্টাকে একমাত্র অবলম্বন 

করিয়া সংসারের প্রতি কার্য্যের। প্রতি দৃশ্তের বিচার করির্! জ্ঞানগৌরবে 
স্ফীত বক্ষ হইয়। আপ্ননার প্রধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়! থাকি । এইজন্ত 

বন্দাবন দাসের এই জন্ম বৃত্তান্ত ' আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য ! গোৌড়ের 
নিকট রামকেলী গ্রাম আছে । এই গ্রামে পরম !বঞ্চব রূপ ও সনাতন 
বাস করিতেন। এই ছুই মহ! পুরুষ সঙ্বোদরু ভ্রাতা ছিলেন। উভয়েই 
গৌড়ের বাদশাহ সরকামে উচ্চ রাজ কার্যে নিয়োজিত ছিলেন । রামকেলী 

সে সময়ে নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্যাস্থান না ' হইলেও বিঘজ্জন সমাগমে 

ভারতে বিখ্যাত ছিল। রূপ সনাতন পগ্ডিতগণের সম্মান করিতেন এবং 

বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।: ব্ূপ-সনাতন কর্ণাটাধিপতি বিপ্ররাজের বংশধর.। 

এই বংশের পদ্মনীভ নৈহাটীতে গঙ্গাতীরে আপন ধাসস্থান স্থাপন করেন। 

ইহার পুত্র কুমারদেব বাখরগঞ্জ জেলার বাকল] চন্ত্রত্বীপে ফতেয়াবাদ নামক 

স্থানে যাইয়। বাস করেন। কুমার দেবের" পুত্র-সনাতন গোস্বামী, 
রূপগোশ্বামী ৷ ১৪৮৮ হইতে ১৫৫৮ ও £৪৬৯-__-১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রূপসনাতন 

জীবিত ছিলেন। ইহাদের ভ্রাতুদ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী । তাহার অপ্রকটের 

একলা আমর! জানিতে পারি নাই । প্রীজীব গোস্বামীর আদেশমত গ্রস্থরাজি 

লইয়] শ্রীনবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্তামানন্দ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। 

কবিবর নরহরি চক্রবস্তা তাহার নরোত্তম-বিলাসে রূপ সনাতন ও রামকেলী'র 

নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদ্দান করিয়াছেন । মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস ধর্খ পরিগ্রহণ 

করিয়া দেশে দেশে প্রেম বিপাইয়। বেড়াইতে ছিলেন সেই সময় তিনি 

রূপ সনাতনের আহ্বানে একবার রামকেলীতে . পদার্পণ করিয়া এতদ্দেশ 

পবিত্র করিয়! ছিলেন। 

“গড়ে রামকেলিগ্রাম অপুর্বব বসতি। 
তথ! রূপ সনাতন গোস্বামীর স্থিতি ॥ 
মহারাজ মন্ত্রী সর্বব শাস্ত্রে বিচক্ষণ। 

সদা শাস্ত্র চর্চা লৈয়! অধ্যাপকগণ ॥ 

দহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ। 



! 
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উৎ্কল মিথিল। গৌড় গুজরাট বঙ্গ ॥ 

কাশী কাশ্ীর আদি স্থিত মহাবিদ্যাস্থান। 

যাহাবু সমাজে হয সতার সম্মান ॥ 

"সনাতন রূপ গৌঁড রাজ প্রিয় অতি। 
প্শ্বর্ধ্যে সঁম। সে ন্নাম্চর্ধ্য সবরাতি ॥ 

সনযিস করিল) প্রভু ন্ঈলাচলে গিয়া । 

বৃন্দগ্বন চলে গ্রিঘ তক্তে প্রবোধিব। ॥ 

প্রভুর দণনে লক্ষ লক্ষ লোকধা ! 

ছে বামকেলি আইলা গৌড় *বাষ ॥ 

একদিন প্রভ নিত্য প্রিষগণ লৈযা । 

নাচে সংকীর্ঁনে মহা! পেমে মত্ত হৈ] । 

নিব্খয়। শ্রীখেতবি গ্রাম দিশ। পানে । 

অদ্ভুত আনন্দ ধ 1 রা বহে হনয়গল ॥ 

“নরোত্ম” বলিয় ডাকে বারে বারে। 
ভক্ত বাংসল্যেতে স্থির হইতে ন। পাবে ॥ নরোত্তম বিলাস 

এইপপে কবি নবহরি চক্রবত্তী ম্প্রা় শত বংসর পব যে “মহ! বৈষ্ণব 

সম্মিলন” রাজসাহী জেলাধ পন্মানদ্বীর তীবে হইবে, তাহাব হ্যত্র পচন! ্ুবিয়ু! 
দেখা ইয়াছেন, মহ।প্রভূর অপ্রকট হইবার পব তাহাব প্রেম শক্তি মুপ্তিমান হইয়। 
তক্ত-মন্দিরে যে মহ্ধ পীঠস্থান স্থাপন কবিযাছিলেন, আজও খেতুবের মেল।- 
বূপে তাহা দেশে দেশে ঘোষিত হইযা প্রেম বিজয়েব পতাক) উড়াইয়! বঙ্গ 
বাপীকে হরি। হরি! হবি। বলিষ। তবসিন্ধু পারে লইবার জন্ত সন্কেতে 

আহ্বান কবিতেছে। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস আপনার বঙ্গে সেই সকল 

লুপ্ত স্থৃতি ধাবণ কবিয়। হীনধন্ম হিন্দুকে বলিয়] দ্রিতেছে “উঠ, জাগ একবার 

প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়৷ জগতে আপনার প্রেম ধন্মেব প্রতিষ্ঠা কর।” 
বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস'লেখক কবিবর নরহরি চক্রবর্তী। তাহা সময়ে 

যদি গছে৷ লিখিবার রীতি থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আর পযায়ের 
আশ্রয় লইয়া, পদ্যে তাহাব ইতিহাস গুলি সঙ্কলন কবিতেন না। নরহবি সুম্পক্ট 
ভাবে দেখাইয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণ আধুনিক বৃন্দাবন স্থষ্টি কবিধছেন। 
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তাহারাই আধুনিক বর্তমান নুপ্ততীর্থ গুলির আবিধর্ত।। $ঠাহার ব্রজ 
পরিক্রমা ও নবদ্বীপ পরিক্রম] খাটি ধতিহাসিক স্বর্ণন। কবিবর ভক্তি রত্ব- 
কর গ্রন্থে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ৫-_ 

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে । 

পূর্বব বাস গঙ্গাতীরে ঠানে সর্বজনে ॥ 

বিশ্বনা চক্রবত্তী সর্বত্র বিখ্যাত। 

তার শিঘ্য মোর পিতা বিপ্র জশন্নাথ ॥ 
না জানি কি হেতু হৈপ'মোর ছুই নম । 
নরহরি দাস আর দাস ঘন শ্যাম, 

গ্রহাশ্রম হইতে হইন্ু উদ্বাস'ন। 

মহ] পাপ বিষয়ে মজিন্থ রাত্রদিন ॥ 
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষব গোসাই। 
বেংদ গায় তুয়। কূপ] বিনা গতি নাই । 

বোড়াকুশীর মছ্োৎসবে' প্রেমোন্মত্ত সাধক ভঙ্ত শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
বৈষ্ণব ধণ্ে দীক্ষিত হইয়। নয়হরি ব্রজধামুে গনন করেন। ব্রজবাস কালে 

তিনি *ব্রঙ্গ পরিক্রম।” গ্রন্থ বচনা করিয়। তাহাতে আপনার অসাধারণ 

পাগ্ডিত্র পরিচয় দিয়াছেন ৷ উক্তি রত্ঠীকরই নরহরির সর্ববন্থ। 

* এখানে আর ও কয়েক জন বৈষ্ণব করিব পরিচয়ের প্রয়োজন । ই"হা- 
প্রেত কৃষ্ণ চৈতন্ত প্রভূর পার্খচর গোবিন্দদাসকে সর্বব প্রধান বল। যাইতে 

পারে। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য 

পধ্যবেক্ষণ কৰিয়া পে পয়ার ছন্দে তাহা লিপিবদ্ধ'করিয়া চৈতন্য দেবের 

জীবনের “246০ 13195181015” বাখিয়। গিয্লাছেন। গোবিন্দ দাস মহা 

প্রভুর দ্রাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের ঘে ভৌগলিক বিবরণ: দিয়াছেন, তাহ চৈনিক 

ভ্রমণকা রীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতেও উজ্জ্বল। .ধুষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর 
দাক্ষিপাত্যবাসীদ্দিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম বিশ্বাসার্দি যেভাবে তিনি 

প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা এতিহাসিকের অতি আদরের সামী 
হইয়া রহিয়াছে। ছুঃখের বিষয় করৃচায় মাত্র ছুই বৎসরের ঘটনাবলীর 
বর্ণনা আছে। ১৫১০ খুঃ ৭ই বৈশাখ বা ২১ শে এপ্রেল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত দেব 

দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওন! হন ও ১৫১১ খুঃ ওর! মাঘ ঝা ২* শে জানুয়ারী 
পুরীতে প্রত্যাগমন/%রেন। সুতরাং এই ভ্রমণ ব্যাপার এক বৎসর আটমাস 
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২৬ দিনে সমশধ। হইয়াছিল । মুরারী গুপ্ত স্ব প্রথম সংস্কৃত ভাষার €চতন্ত 

লীল| লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস স্বাধীন ভবে আপনার করচ। থানি 
লিখিয়াছেষ। গ্োবিন্বপ্দাসের পিতার নাম শ্তাম দাস কর্কার। ১৫০৮ 

ৃষ্টান্দে আপন বাসস্থান কাঞ্চন গড়িয়) (বর্ধমান জেলায়) গ্রথম হইতে 

আপনার স্ত্রীর নিকট মূর্খ” “নি ৭” আদি বাক্যে তিরস্কৃত হইয়! মনের খেদে 

বৈরাগা ভাবাপন্ন হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহা প্রভুর সহিত 

মিশিয় যান। নর 

গোবিন্দ দাসের পর জয়াননদ চৈতন্য মঙ্গল নাম দিয়! ভাষায় মহাপ্রভুর 
লীল! বর্ণনা করিয়াছেন। ,জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল” খানি খাঁটি এতিহাসিক 

স্বর্ণ। জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র । স্ব্ার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন এই 

বংশের কীর্তিত্তস্ত। এজয়ানন্দের বাল্য নাম ছিল “গুইয়1”। মহঠপ্রভু পুরী 

হইতে বর্ধমান আপিবার কালে নুবুদ্ধির বাটাতে শুভাগমন করেন এবং সেই 
সময়ে সুবুদ্ধির পুত্রের নাম- রাখিয়াছিলেন “জয়ানন্দ”। জয়ানন্দের আর 

কোনও গ্রন্থের নাম গাওয়া] যায় নাই। জয়ানন্দের মাতার নাম ছিল 

রোদনী। জয়ানন্দ নবদ্বীপে ম্টেছলমান দৌধ্লাস্ম্যের যে ছবি আকিয়াছেন, 
তাহা আর কোন ও সম সীময়িক কবির গ্রন্থে পাওয়] যায় না। নিত্যানন্দ 

প্রভুর পুত্র বীবুভদ্র ও গদাধর পগ্ডিত্ডের আঙ্গায় জয়ানন্দ চেতন্য মঙ্গল রচনা 
করেন। জয়ানন্দ প্রাচীন কবিগণের শুকটী তালিকা] তাহরে গ্রন্থমধ্যে দিয় 

সুদুর অতীতের ঘোর অন্ধকারতটে একটা প্রদীপ জালিয়। আঁ-দ্বিগূকে 

দেখাইয়াছেন £-- 

ব্রিতাগবত কৈলাব্যাঁস মহশয়। , 

গুণরাঞ্জ থান কৈল প্রিকিষ্ণ বিজয় ॥ 

জয়দেব বিছ্ধাপতি আর চণ্ডীদাস। 

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তার! করিল প্রকাশ ॥ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অনতার। 
'চৈত্বন্য চাঁরত আগে করিল প্রচার ॥ 

চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে। 

সার্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥ 
হপরমানন্দপুরী গোসাঞ্ি মহাশয়ে। 
সংক্ষেপ করিল তেঁছি গোবিন্দ বিজয়ৌ 
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আঁদ্যখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড করি। 

বৃন্দাবন দান রচিল সর্বোপরি ॥ 

গৌরীদাস পগ্িতের কবিত্ব সুশ্রেণী। 
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধবনি ॥ 

সংক্ষেপ করিলেন তেঁহি পরমানন্দ গুণ্ত। 

গৌরাঙ্গ*বিজয় গীত শুনিতে অভূুত ॥ 
গোপালবস্থু করিঞেন সঙ্গীত প্রবন্ধে । 
চৈতন্য মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে ॥ 1 
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে। 
জয়ানন্দ সংগীত মঙ্গল গায় শেষে ॥ জয়ানন্দ--টৈতন্তমঙ্গল 

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ আমর অনুসন্ধান করিঞ্ "পাই নাই, বটতলার ছাপা 
খানার মুখ এই সকল ধর্মগ্রন্থরাশি দেখিতে পায় নাই। কালের প্রভাবে অগ্নি ও 
কেতাবকীটের মুখে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যচচ্চার ফলে হজম পাইয়াছে। 

উত্তরকালের লোকের নিকট আর অন্ত পরিচয় দিবার উপায় নাই। 

এই সমস্ত সমসানয়িক কবিগণ আপনাদের চক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ 

করিয়া এবং স্বয়ং সুই সকল ঘটনায় উপস্থিত খাকিয়! ভক্তিরসে আগ্ল,ত 

হইয়া আপন আপন গাথা লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিয়া গিয়াছেন। কল্পনার 
লীপাঁথেল। তাহাতে স্থান পায় নাই, ভাষার ওজন্বীত। তাহাতে রঙ ফলাইতে 

এঞরোশধ নীই। সরল বণনায় ভর্তিরস উছলিয়াঁ*উঠিয়া লেখক ও পাঠককে 
পাবন্র করিয়াছে । সাধকের সাধনা, ভক্তের ভক্তি, কন্মীর কর্ম এখানে 

সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়। মানসচক্ষে তৃপ্তি ও পরিসমাপ্তির 'যে চিত্র অঙ্কন করিয়। 

দেখাইতেছে, ভাষায় আর কোনও শ্রেণীর কবি তাহ! দেখাইতে সমর্থ কি না 
আমর] জানি না1। এই সকল মহাপুরুষের কীর্তিকথ1 অমৃত সমান বলিয় 

আজও মানবজাতি সুখে পাঠ করিতেছে। যদি বঙ্গের শঞ্চশ ও ষোড়শ 
শতাব্দীর ইতিহাস কখনও লেখ৷ হয় তাহা হইলে এই সকল কবির দর্শনচক্ষুব 
পরিদৃষ্টদৃশ্তগুলি ভাষার পরিচ্ছদ হইতে বাছিয়া লইয়া লিখিত হইবে। 

বাঞ্গালায় যে প্রেমপ্রত্রবণ প্রবাহিত হইয়া বঙ্গবাসীকে আপ্লুত করিয়া 
ছিল তাহার ঢেউ যাইয়া উৎকলে প্রেমসাগরে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ 

: চৈতন্য বাঙ্গাল। ছাড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথধাথে বিচরণ করেন। জয়ানন্দ 

তাহার চৈতগ্তমঙ্গক্ক দেখাইয়াছেন একদিন মহামহোৎসবে সংকীর্তন করিতে 



২য় সংখ্যা] 1] বৈষ্ণব মহালন্মিলন। ১১৩ 

করিতে মহাপ্রভুর পায়ের অঙ্গুলীতে আবাত লাগে, তাহাই বিষম হইয়াছিল । 
১৫৩৩ খ্রীষ্টান্ধে এই ঘটনা হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তের! সে দৃপ্ত আঁঁকিতে 

অক্ষম। চ্াষায় গ্ষাহার। সে কথা প্রকাশ করিতে পাঁরেন ন1। বাঙ্গালা 
টি রি পি ২১:৮০ ৫4452442715 টির ররর তিতির 87০ জিরা 2 হা রেলালর টি, 

গ্রীস করিয়। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে সমগ্রদেশ গ্রাস করিয়াছে, আজ 

শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইলেও ঘুচিল না। আঁত্মহার! বাঙ্গালী সাধনায় 

পিদ্ধি আছে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে * এখন ঘোর কর্মবিপ্লবের মধ্যে 

পতিত হইয়] আপন আপন কর্ম ভূলিয়! বিজাতীয় কন্ম ,পরিগ্রহ করিয়া 

সকলেই শুত্রবৃত্তি অবলখন* করিয়াছে । আজঙ্ পৃথিবীর মনম্বীগণ ধরাতলে 
মানবজাতির এক ধর্খ প্রতিষ্ঠার ছ্ন্য কত যন, কত চেষ্টা করিতেছেন-_- 

আর আমর] আমাঙের মূলসথ তারকব্রক্ষ“ নাম থাকিতে বিরাট খবধমোর 

মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া ধর্মপথ সংকীর্ণ হইতেও হুক্মরতর, জানিয়। শুনিয়া 

বুঝিয়া করিতেছি । ভেদৃজ্ঞান এক অসীম সাগর-জাকারে সমান্গকে দ্বিধাবিতক্ত 
করিয়। অতি ছুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকাররূপে আমাদের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে 

স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী বা ৪, হইয়াও আমরা সে পরিখা অতিক্রম করিতে 

ইচ্ছুক নহি। ইহা হইতে আর আত্মপ্রবঞ্চন! কি হইতে প্লারে ? জাতীয় অধঃ- 
পতন আর কাহাকে বলে। * ৮ 

যে মহাপুরুষ বর্তমানকে অতীতের কঠোরতম শাসন হইতে উদ্ধার 

করিয়া ইতিহাসে সে বিপ্লবকাহিনী মধুররূপে কীর্ভন করাইয়া উজ্জ্লাতরউীষে 
চিত্রিত করাইয়াছেন, যিনি পশুমুগ, নানাবিধ ব্যয়সাধ্য উপকরণাদ্দি আমা- 

দিগকে ত্যাগ করাইয় গ্রেমতক্তি ও নয়নাশ্র দ্বারায় দেবপুর্জ। করিতে শিক্ষা 
দিয়াছেন, ধাহার মুখরিত তারকক্রক্ষনা্ম মাত্র আমরা আমাদের অস্তিমের 
সম্বল করিয়াছি, সেই শ্রীকুষ্ণ চৈতন্তদেবের কৃপায় সকল জাতি সমভাবে 

বিদ্যার্জন করিয়! বঙ্গতাধাকে কবির *মুকতা যৌবনে” দেখাইতে . সমর্থ 

হইয়াছে , সেই দেবরূপী মন্ুষ্যের নির্শল প্রেমাক্র বারিতে আমর1 আমা- 
দের হৃদয়ের আবিলতা *বিধৌত করিয়া, সেই অন্তিমের মহামস্ত্র পাঠ 
করিতে করিতে বৈষ্ব মহাঁপম্মিলমের পবিজ্রদিনের স্তায় কবির সঙ্গে সঙ্গে 
গাইতে শিধিয়াছি «এক জাতি এক ধর্শ এক লিংহাসন” (রৈবতক )] ইহাই 
বিংশ শতার্বীর নবগায়ত্রী, ইহাই এ ঘুগধর্ধে প্রেমতক্তি। ক্রমশঃ , 

শঃকালীকান্ত বিশ্বাস। 



ভাগবত ধর্ম | 
পূর্ব প্রবন্ধে যে লোকটি আলোচন! কর! হইয়াছে তাহার সার মর্শখ এই যে 

আমরা 'যে ধর্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, যদ্যপি হরিকথায় রতি না 
জন্মায় তাহা হইলে সকলেই বিফল। এই কথাটির সার্থকত উপলব্ধি করিতে 

হইলে প্রথমেই দেখা দরকার, হরিকথায় রতি, বলিতে, কি বুঝায়? মানব 
চিত্ত কি ভাবে ভাবিত হইলে হরিকথায় রতি জন্মায়? সর্বাগ্রে এই ছুটি 
প্রশ্নের বীমা প্রয়েজন। কথার যাই বস্ত নিরদি হয় কথ চিন্তা 

প্রকারের সদ  বিদামান, কথার র দ্বারাই আমর! এই বস্ত ও সম্বন্ধ প্রকাশ 

করিয়! থাকি । এই যে বস্ত ও সন্ধময় বিশ্ব, ইহা শূন্য হইতে উদ্ভুত নহে ইহা'র 
মূলে ও ইহার মধ্যে ওতপ্রোত তাবে শ্রীভগবান রহিয়াছেন। বিশ্ব একটি 

লালী বা খেলা; বিশ্বনাথ লুকাইয়াছেন, আমর! তাহাকে অনেষণ করিতেছি। 

তাহাকে পাইতে হইবে বা. তাহাকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহাই আমাদের 

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! আমর! জড় বিঞাঁনের আলোচন৷ করিয়' স্থল 

বস্ত সমুহের ধর্ম ও *স্বন্ধ লইয়াই অটুলৌচনা। করি, আর মনস্তত্ব লইয়া! 
চিন্তার হুক্ষ। অনিক রহম্যেরই অ[লোচন| করি, আর সমাজ তত্ববিৎঃ বা 
প্ীতিহনসিক হই, আমাদের আলে!চন। যতক্ষপ্*« সেই এক আনন্বময় পরম 
গুরুষের শ্বরূপের পরিচয়ে আমাদিগকে লইয়। যাইতে ন| পারিবে, ততক্ষণ 
জানিতে হইবে আমর) আমাদের আলোচনার যাহা! প্রকৃত উপসংহার-তাহ! 

জানিতে পারি নাই। 
প্রীভগবানের নাম, গুণ, লীল! শ্রবণে ও কীর্তনে মানবের কেবল সেই 

অবস্থায় রতি হয়, থে অবস্থায় তিনি সকল বস্ত্র, সকল কার্মের ও সকল 

সম্বন্ধের মূলে জ্ীভগবান রহিয়াছেন, এই টুকু বুঝিতে পারেন। ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, যে অবস্থায় মানব বুঝিতে পারেন যে, “প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন, 

অন্য কোনরূপ চরম লক্ষ্য আছে বলিয়া যে আমনা মনে করি এবং কোন 

কোন শীস্ত্রকার আমাদিগকে - সেইরূপ উপদেশ দেন তাহ! ভূল। শ্রীতগবান 
এই প্রেমের বিষয়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহেন, এই দুইটি তত্বের নহিত পরিচয় 

না হইলে “হরি কায রতি”? থে সর্ধববিধ ধর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য, তাহ] বুঝিতে 

প'র1 যাইবে না। ৃ 



২য় সংখ্যা । ] ভাগবত ধর্ম । ১১৫ 

গতবারে ষৈ প্লোকটি আলোচন! কর! গিয়াছে তাহার 'পরের তিনটি 

শ্লোকে এই ছুইটি তত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়। দেওয়। হইয়াছে, আমর! সেই 
শ্লোক তিনটির আন্বোচন। করিতেছি _ 

ধর্মস্য হাপবর্গস্য নার্ধোর্ায়োপকল্পতে | 
নার্থস্য ধর্ম্ৈকান্তস্য কামোলাভায় হিস্মতঃ ॥ 
কামস্য নেক্দ্িয়প্রীতিলণভো,জীবেত যাঁবতা। 
জীবস্য তত্তুজিজ্ঞাস! নশর্ঘেযশ্চেহ কর্ন্মাভিঃ ॥ 
বস্তি তত্তত্ববিদুস্তত্বং যজ্জানমদ্বয়' | 

ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে | 

প্লেমক কয়েকটির জ্ধর্থ এই কেহ কেন্ধ বলেন ধর্শের ফল অর্থঃ অর্থের 
ফল কাম, কামের ফল ইন্্িয় গ্রীতি। এই জন্যই লোকে ধর্ম করিয়৷ থাকে। 
ধন্ম করিলে ধনী হইব, মানী হইব.অনেক ভোগের বস্ত পাঁওয়! যাইবে, তোগের 
শন্িও রাঁড়িয়। যার “বশ নিরাঁপাদ ইনার গীতি সাধন জরা মারে । 

ধর্ম সাধনের এইরূপ আদর্শ বোধ হয় অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখনও 
রহিয়াছে! জীবৃন্দাবন দাস' কৃত জ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে একটা উপাখ্যান 

আছে যে একবার শ্রীচৈতন্য মহা প্রত গক্ীনিভ্যানন্দ প্রভূ *ললিতপুর নামক 

স্থানে এক মন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। তাহার! সন্্যাসীকে প্রণাষ 
করিলেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতগ দেবকে (এই ঘটনা তাহার সগ্যাস, গ্রহণৈর, 
পূর্বে, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতকে বলাই ঠিক।) আশীর্ববাদ করিলেন ধন হোক্ 
পুর হোক্, সংপারে শখ হোকৃ। গৌরাঙ্গদেব ববিলেন “ঠাকুর একি 

আশীর্বাদ করিলে, এত আশীর্বাদ নয়ঃ এতে। অভিশাপ ।' সন্ন্যাসী অবাক 

হইয়া বলিলেন 'বেশ লোঁকতো৷ তুমিঃ আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিলাম, 
তুমি বলিতেছ এ আশীর্বাদ নয়।” | 

গৌরাঙ্গদ্বেব বলিলেন “মাশীর্ববাদ করুন, ভগবাঁনে ভক্তি হউক, আর কিছু 
প্রয়োজন নাই। পু | 

সন্ন্যাসী এই কথার তাতপধ্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উপহাস 
করিয়া বলিলেন 'তগবানে না হয় ভক্তি হইল, কিন্তু থাইবে কি? 

এই সন্ন্যাপী যাহ! বণিয়াছিলেন, সাধারণতঃ আমাদের মনে এই কথাই 
জাগিয়া থাকে । শ্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়ছেন যে মার্কিণ 
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মুনুকের শোকেরা জীবন ভোগ কৰিতে চায় এশর্ধয ও বিলাস চায়, তাহ।- 

পিগকে যদি সেই সব ধন্ম সাধনানু বথ। বল! যায় যাহাদ্বারা ভোগের বস্ত ও 

ইন্জরিয় তৃপ্তির বন্ত চুর পরিমাণে পাদয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহারা 

আগ্রহ করিয়] গুনিবে ৷ এই যে কথাটা কেবল কিছু পাইতৈ চাঁওয়া"র অবস্থা 

ইহ! ভাগবত ধর্মের নিয়ের অবস্থ1!। ' অবগ্ঠ ইহার অর্থ এ নয় যে বিনি 

ভাগবত ধর্মের উপাসক, ইহজীবনে যাকে নখ ও তে।গ বলে, তাহার তাহার 

কিছুই থাকিবে না, ইহার অর্থ এই যেতিনি এসকল কিছু চাহেন না; 
আঁপিয়। উপস্থিত হইলে ভগবানের কপার" দান বলিয় গ্রহণ করিতে পারেন, 

কিন্তু পার্থিব ভোগ সুখের বাঞ্ু। ভাঙার 'নাই। . 

সম্প্রতি দেখিলাম একজন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি তালরূপ চাকুরী বাকুরী 

জোগাড়. করিতে না৷ পারিয়া সন্্যাসী হইয়াছেন, তিনি বই লিখিয়াছেন। 
তাহাতে লিখিয়াছেন যে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগ করিবে অথচ স্বাস্থ্যহানি হইবে 
না, ইহার সহজ উপাার ও সাধন আমার নিকট আছ্ে, তবে তাহা প্রকাশ্ত- 

ভাবে প্রচার কর! যায় ন।, ধাহার। ইচ্ছুক তীহার। আমার নিকট আপিয়। 

এই সাধন লইতে পারেন। এই কথ প্রচার হওয়ার পর সন্ন্যাসীর অসংখ্য 
শিষ্য জুটিয়। গিয়াছে এবং তিনিও শিষ্যদের অর্থে' নিদ্রের তোগবাদনা, যাহ। 
অন্য উপায়ে চরিতার্থ করিতে" পারেন" নাই, তাহ! চরিতার্থ করিহেছেন। 
হিন্দুধর্মের এই পুনরুখানেব নামে এই" সর্বনাশকর ধর্মবিপ্লন আরম্ত হইয়াছে, 
গুদ্ধ্রক্তর আদর্শ প্রচার ব্যতিরেকে, এই ভাগবত ধর্মের প্রকৃত তাৎপধ্যে 

মানবকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে, এই যে ধ্বংসের পথ, যাহ। আশ্রয় 

করিয়া! দেশ সবেগে ছুটিয্। চলিয়াছে, প্চাহ! হইতে পরিত্রাণের অন্ত উপায় 

নাই। ৃ্ 

প্রেম ছাড়া ধর্ম হয় না । নিজকে বিলাইয়! দ্রেওয়াতেই আনন্দ। এই 
তত্বটুকু ধিনি না৷ বুঝিয়াছেন তিনি ভাগবত ধন্দের অধিকারী নহেন, তিনি যুগ- 
ধর্মের তত্বও অবগত নহেন, শর্থাৎ তিনি অপধর্ম আশ্রয় করিয়। বিনাশের 
দিকে চলিয়াছেন। মন্তকে দীর্ঘ জটা, কোপীন' পরিধান, কাটার উপর গুইয়! 
অথবা উর্দপনে হেটমুণ্ডে তপস্তা। করিতেছে, তাহাকৈ গোপনে জিজ্ঞাসা কর! 
হইল “বাপু সরল চিত্তে বল দেখি; তোমার এই সাধনা করার লক্ষ কি, 
প্রথমট। বলিতে চাহিল ন! শেষে তাহার কেমন স্ুুমতি হইল, সে সত্য কথ। 
বলিক। সেবলিল হাশয়। আমি অতিশয় দরিদ্র; সংপারে থাকিতে পারিতে 
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পাইলাম না! অন্ান্য সকলে কেমন পরম স্থখে আছে। গুরুদেব বলিলেন “এই 
তপস্যা কর, ইহার ফলে হয় এই জন্মে নতুবা পর জন্মে তুমি রাজা হইবে? 
আর একজন এইরূপ অবস্থায় বলিয়াছিল £“একঞ্ন লোককে সে জব্দ করিতে 

চায় এই জন্তই তাহার এই তপস্যা এই গেল সাধু সন্ন্যাসীর কথ! 
* এইবার গৃহস্থ লোকের প্রতি তৃষ্টিপানতত করুন এ একজন দেশ বিখ্যাত 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভ।রি নাম, হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়। দেশের 

কত কল্যাণ করিয়াছেন। তিনি হোম করিবেন চণ্ডীপাঠ কব্রিবেন, দক্ষিণা 
একশত টাক! লইবেন! এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্ত কি? আমি আমার প্রতি- 
বাসীর নাম এক মিথ্যা মোকদ্দম। করিয়াছি, এই মোকন্দমায় যদি জয়লাভ 
করতে পারি তাহা হইলে প্রতিবাস৷ সর্বপীস্ত হইবে আর, আমার যে এত 
কালের জাঁতক্রোধ, তাহারও তৃপ্চি হইবে। ইহাই ধর্ম!!! দেশের 
অধোগতির জন্টঃ আমাদের এই সর্ধবনাশের জন্য কেহই দায়ী নহে, এই 
অপধন্মই হহার কারণ। 

মাথায় জট। বীধিয়া! বনে বসিয়। কাটার শুইয়। তপন্ত! করিয়। রাজ! 

হইতে চেষ্টা না করিয়া, মুটেগিরি করিয়া! স্ত্রী পুত্রের তরণ পোষণ করিয়া, 
সন্ধ্যায় হরিনাম কর, হরিক্ষথ। শ্রবণ কর, কাতর প্রাণে কীদিয়। কাদিয়া 

বল, প্রেম দাতা প্রেম দাও, এই ভোগালসা৷ এই ছুম্পূরণুয় কাম ও তাহার 
জননী অবিদ্যা পিশাচীর হস্ত হইতে রক্ষণ কর ; সাধামত পরের হিত চেষ্ট। কর 

প্রকৃত কল্যাণ হইবে, ইহাই ভাগবত ধর্ম, ইহাই যুগধর্ম । আমাদেখ প্রক্কত 
হিত এই সাধনাতেই নিদ্ধ হইবে, অন্ত উপায় নাই। এইবার মূল ল্লো্ষ 
কয়টির অর্থ বিচার করা যাউক। 

ধশ্ম, অর্থ) কাম, মোক্ষ, এই চারটি কথ! একসঙ্গে উচ্চারণ কর। যায়। 

আদিতে ধন্দ ও শেষে মোক্ষ;, এই মোক্ষেপ্ন আর একটা নাম অপবর্গ সুতরাং 
ধর্মের সহিত অপবর্ণের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 'আছে। অর্থও কাম ইহার! 
লক্ষ্য নহে; একট] বিশেষে কিছু করিবার উপায় মাত্র। 

অতএব বাহার! বলেন যে ধর্মের ফল অর্থ আর অর্থের ফল কাম, আর 
কামের ফল ইন্দ্রিয়গ্রীতি অতএব ইন্দ্রিয়গ্রীতির জন্ত ধর্শান্ষ্ঠান কর! যাউক, 
তাহার! ভূগ কথা বলেন। ইন্জ্রিয়গ্ীতিই কি কামের ফল? আমাদের 
মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্ত একট! ইচ্ছা! আছে, সেই ইচ্ছার নাম কাম। 
আমাদের মধ্যে কাম আছে, এবং ইন্দ্রিয় গ্রীতির ইচ্ছা! $.আছে, কিন্তু ইন্ডিয় 
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,ভ্রীতিতে কি কামের নিবৃতি হইবে? ধাঁহার। বিজ্ঞ, সত্যের সহিত ধাহাদের 

পরিচয় হইয়াছে তাহার! বলিবেন, না! ইন্ত্িয়গ্রীতি মাত্রই কামের প্রয়োজন 

নহে। এই যে কাম যাহ! আমাদের মধ্যে নিত্যকাঁল-বিগ্ভমন থাকিয়া 

আমাদিগক অন্তাব পুরণ্বে জন্ত চেষ্টান্বিত করিতেছে; এই কাম ইন্দ্রিয় 

গ্রীতির দ্বারা তৃপ্ত ও হয় না, বরং কেবল উন্দরিয়গ্রীতির জন্য চেষ্টান্বিত থাকিতস 

অভান আরও বাড়িক়া যাঁয়। অভাব স্টাইবার জন্ত চেষ্টা করি, ইন্জ্রিয়ের 

যাহাতে প্রীতি হয় তাহার প্রচুর অুয়োঞ্জন করি, রঃ ভাব মেটেনা। মন্থু 

- বলিয়াছেন__ 

“নম জাতু নামঃ কামানামুপভোগেনশাম্যতি | 

হবিষ! কৃষ্ণব্ত্ব ভূয়ে! এবাভিবর্ধতে ॥ 

কাম্য বস্তর উপভোগের দ্বাব কামের নিবৃত্তি হয় না, জলন্ত আগুন 

নিভাইবার জন্য তাহাতে ঘ্বত ঢালিলে যেমন নিভাইবার পরিবর্তে এ আগুণ 

উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় প্রীতির দ্বারা কাম আরও বাড়িয়া 

যায়। আমাদের সকল শান্ত্েই এই এককথা। 

যেমন তশবদগীতা বলিতেছেন-__ 

“বিষয় বিনিবর্তত্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন'অণব। আহারাদির অভাবে নিরাহার 

হয়, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলি শিথিল হইয়া বিজন গ্রায় হয় বটে কিন্তু তাহাতে 

নিষয়ান্ুরাঁগের বা কামপীড়ার অন্ুমান্রও ক্ষয় হয় না। 
তাহা হইলে কামের তাংপণ্য কি? ইন্জ্রিয়গীতি নহে। ভাগবত 

বলিতেছেন 'লাভে। জীবেতে যাবত শ্রীধর স্বামী টীঝায় বলিলেন 'জীবন 

পর্যাপ্ত পর্য্স্ত কাম সেব্য ইত্যর্থঃ সংক্ষেপে ইহার অর্থ বিচার কর] যাইতেছে। 

আমর৷ সকলেই ঝাচিয়া থাকিতে চাই, মনের ছঃখে মময়ে সময়ে বলি বটে, 

'যম হে আমাকে লইয়া যাও” “আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসন! সদাই ফণী 

ধরে থাই হলাহল?। কিন্তু যম যদি ডাক শুনিয়। হঠাৎ একদ্দিন মহিষের 

উপর চড়িয়া সম্মুথে আসিয়! উপস্থিত হয়েন, তাহ! হইলে আমর। কথাযালা'র 

কাঠুরিয়ার মত যমকে কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়। দিতে অনুরোধ করিব। 
আমর! বাচিয়া থাকিতে চাই, কেহই মরিতে চায় না। তবে যে কেহ কেহ 
আত্মহত্যা করে সে একট! উন্মাদ্দের অবস্থাঁ। আমরা বীচিয়! থার্টকতে চাই, 
তাহার কারণ এই, ভূর্ণবনে যতই দুঃখ পাইনা কেন, জীবনের মূলে আনন্দ সর্ব 
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দাই আছে, গভীর ছুঃখের সময়েও সেই আনন্দ উপস্থিত। “আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি”। আমর] অমৃতির পুত্র, আমর! বাচিয়! থাকিঠে চাই। এখন 

বাঁচি কি গ্করিয়]? তর্থদর্শশী বলিবেন “কেন, আমি তো৷ আত্ম, আমার তো! 
মরণ নাই।' তত্বদর্শীর থা সত্য। কিন্তু আমি যখন বলি ধে আমি 

আম্মা তখন কথাট! সত্য হইলেও আমার মিথ্যা কথ! বলা হয়। কারণ 
আমার তে! প্রতীতি পলাই যে আমি আনম্ধ)। তাহা হইলে আমাকে এখন 

বাঁচিতে হইলেঃ এই দেহ খানি, রারিতে হইলে কাম চাই। কামন। 
(০511) না থাকিলে আমাদের সঙ্গে জড়বন্থর কোনই »গাভেদ থাকিত 

না, কামের দ্বার চাপিত হইয়াই আমর। চেষ্টান্বিত, 'আমি আমার, আমাকে 

বাচিতে হইবে" এই চিন্তাই এখন আমাদের চেষ্টান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, 

এই চেষ্টার ছারাতেই আমরা নব নব অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিয়। থিকাশের 
পথে যাইতেছি। সুতরাং কাঁম একট! নিরর্থক ব্যপার নহে, এই বিশ্ব লীলায় 
কামদেবের কাজ সর্বাপেক্ষী বেশী প্রয়োজন। মদ্দনকে দহন করিলে 
চলিবেন1। তবে ক্রমে ক্রমে মদনকে মোহন করা যায় কিরূপে তাহারই 

চেষ্টা কর! যাইবে । সাধনার *সনাশ্তন আদর্শ মদন দহন নহে, মদন মোহন, 
একথা অ!মর! ক্রমে বুঝিতে গারিব। 

তাহা হইলে বুঝিতে পার! গেলু' জীবন' ধারণের নত যতটুকু দরকার 
ততটুকু কাঁমের সার্থকত। এবং যথার্থ ভাবে জীবন ধারণ হইতেছে কিন! 
তাহা আগোচন। করিয়া কামদেনের পুজা করিতে হয়! সহজ কথা"এই যে 
যেটুকু শরীর রক্ষার জন্য দরকার সেইটুকু খাইবে, কেবল কামের,বা লোভের 
বঙ্লবর্তী হইয়া অমিততো্জন করিবে না, কারণ তাহ] হইলে জীবনী শক্তির 

বিকাশ ন। হইয়া ফল তাহার বিপরীত হইুবে। এই প্রকারে সকল জায়গা- 
তেই কামের সেব। করিতে হইবে । 

এইবার প্রশ্ন হইতেছে যে কামের ফল জীবন*ধারণ, এখন জীবন ধারণের 

কলফি? একদল লোক সেই আগের কথা বলিলেন। ধন্ম কর্মঘার। যে 

দ্বর্গীদিলোক পাওয়! ধায় গেই লোক পায়! কামের ফল। তাগবত 

বলিতেছেন, না, তাহ! নহে? জীবন ধারণের ফল তত্ব জিজ্ঞাস! । 

তত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ । এই তত্বজিজ্ঞাসা কি, তাহা আমরা 

পরে দেখিব। শ্রীমন্তাগবত অন্তস্থানে এই জীবনের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে যাহা! 

বলিয়াছেন তাহ। কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে পরবস্তাঁ স্বর যাহা! প্রতিপাদ্য 
তাহার বেশ সুন্দর আভাস পাওয়। যাইবে। 
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“তরবঃ কিং ন জীবস্তি ত্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্তাত। 

নখাদস্তি ন মেহস্তি কি গ্রামে পশবোইপরে ॥ 

শ্ববিড়, বরাহোষ্্রথরৈঃ সংস্বতঃ পুরুষঃ পপ্তঃ। 

ন যৎ কর্ণপাধোপেতে জাতু নাম গদাগ্রজঃ ! 
বিলে বতোরু ক্রমৰিক্রামান্ ষে ন শূর্খতঃ কর্ণপুটেনরস্ | 

জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব হত ন চোপগায়তারগায়গাথাঃ ॥ 
ভারঃ পরং পষ্ট কিরীটজুস পুযত্মাজং ন নমেন্মুকুন্দং । 

শাবৌ করো নো কুরুতঃ সপর্যযাং হরে্লসৎকাঞ্চন কন্কণৌবা ॥ 
বর্থায়িতে তে নয়নে নরানাং লিঙ্গানি বিষ্টোর্ণ নিরীক্ষতো! যে 
পাদো নৃণাং তৌ দ্রমজন্মভালৌ ক্ষেত্রাণি নান্গুব্রজতে! হরে ॥ 
জীবদ্থবে। ভাগবতাজ্বিবেনুন্ ন জাতু মর্ত্যোভতিলভেত য্স। 

শ্রীবিষুপদ্ভ মনুজত্তলন্তাঃ শ্বসন্থবো যস্ত ন বেদগন্ধং ॥ 

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যগৃহমাণের্রিনামূধে়ৈঃ | 
ন বিক্রিয়েতাথ যদ বিকাবে। নেত্রেজলং গাক্ররুহেযুহর্ধঃ ॥ 

|. ীমন্তাগবত হস্ক ওর্থ। 

এই শ্লোকগুলির. অর্থ এই, আমর! যে এই জগতে আছি, ইহার উদ্দেপ্ঠ 
কি? কেহ বজিবেন থাইয়া পরিয়। বাচিয়1| থাকাই জীবনের উদ্দেশ্ত। শান্তর 
বলিতেছেন শুধু বাচিয়। থাকা, সে তো গাছের পাকে । কিন্তু আমরা যে 

নিশ্বাস ফ্রেলি 1 শাস্ত্র বলিতেছেন ভন্ত্রার মধোও তে। নিশ্বাসের মত বানু 
যাতায়াত করে । কেহ বলিবেন আমরা আহার করি সন্তান উৎপাদনাদি 

করি। শীস্ত্র বলিতেছেন পশুগণও তাহা! করে। তাহ! হইলে আমর। যে 
মানুষ হইয়াছি আমাদের বিশিষ্টতা" কি? সছেতন পদার্থ, উত্তিদ ও পণ্ড 
হইতে আমর! পৃথক কিসে ? 

শান্তর বলিতেছেন--কুষ্ণনাম যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়) সে মানব একাই 

চারিটি গর্হথণীয় পশুর কাধ্য সাধন করে। এইটারিটাপশুকিকি? কুকুর 
গ্রাম্য শুকর, উদ ও গর্দত। এক মানুষ টারিটি পশুর ধর্মুপালন করে 

বলিয়৷ পণ্তগণ সেই মান্নুষপপ্তর স্তব করে। পশুগণ এই কথা! বলে যে 
আমর! পণ্ড, কিন্ত একজন অপরের ধর্ম লইতে পারি না। আর আমর 

দ্বধন্মে অবস্থিত । কিন্তু এই যে মানুষ এ ব্যক্তি ইহারা শ্বধর্ণ হাজ্ৰঘন করিয়া 
নরক হইবে তাহ। %্লানিয়। আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে আর অন্থরাগের 
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পরন্থ অহ্নুরাগের ঘার1! আমাদের চারি জনের ধর্শ আশ্রয় করিয়াছে। 

কুকুরের ধর্খ অকারণ রুই্ই হওয়া, শৃকরের ধর্ম অমেধ্য ভোজন, উদ্টের ধর্ম 

কণ্টকের শ্ঠায় ছুঃখপুর্ণ বিষয়াসক্তি, আর গর্দভের ধর্দ ভারবহন। তাহ] 
হইলে শান্ত্রকার বলিতেছেন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণে বদ্যপি রতি না হয়, 
তাহা হইলে মানুষ পশ্ড অপেক্ষাও ,হীন। তগবত কথায় রতিই মানব 
জীধনের লক্ষ্য। নিখিল বিশ্বব্যাপারে, এই পরিবর্তন প্রবাহের মূলে আন- 

ময় পরম পুরুষ ঠাহা স্বরূপের মধুর লীলায় মত্ত হইয়। রহিয়াছেন, সেই 
লীলাময়কে একমাত্র সৃত্য ও আপনার গগন বলিয়! আশ্রয় করিতে হইবে, 

ইহাই জীবনের উদ্দেশ্ত । পুর্বোদ্ধত দ্বিতীয় শ্লোকে এই কথাই বলা হইল। 
এই যে ভগবানকে পাওয়া বা একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া, 

কেবল শাস্ত্রের উপদেশে নহে বা কোনরূপ স্বার্থ বুদ্ধির প্রেরণায় নহে, 

স্বভাবের প্রেরণায়, শ্রীকান্তিক অন্ররাগে থে আশ্রয় করা, তাহা যেঁকেবল 

মাত্র একট। চিন্ত। বা কল্পনা তাহ! নহে, ভগবানকে আমাদের সমগ্র সত্ব 

দিয়া আপনার করিতে*্হইবে। দেহ ইন্দ্রিয় «মন বুদ্ধি সমস্তই তাহার; 

আলে।চা শ্লেকে তাহার নাম শ্রবণই কর্ণের, সার্মকতা, এইটুকু উল্লেখ 

করিয়। পরবস্তী শ্লোকে তাহাই বিস্তার করিয়া বপিতেছেন। 
'ষে মানব শ্রীকুঞ্ের গুণাঙ্গবাদ আ্বণ না* করে তাঁহার দুইটি কর্ণরন্ধ, 

রথ] ছিদ্রমাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান নী করে তাহার ছুষ্ট 
জিহ্বা ভেকজ্জিহ্বার তুল্য । কর্ণেরন্ধ ছুইটীকে গর্ত বলার তাৎপর্য *এই ষে 
গ্রাম্যবার্তারূপ যে সর্প তাহ! তথায় বসতি করে। 

“যে মস্তক মুকুন্দ চরুণারবিন্দে প্রণত ন! হয়ঃ তাহ] পট্টবস্ত্রের উষ্কীষ এবং 

কিরীটে সঞ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র; আর বে ছুই হস্ত ছরির সপর্ধ্য। 

না করে তাহা কঞ্চন কষ্কনে দেদীপামান হইলেও সেই ছুই হস্ত বত বাক্তির 

হন্ত তুল্য ।' কিরীট ও উ্ভীষ শোভিত মস্তককে, ভার বলার তাৎপর্য এই 

যে জলে ডুবিয়! যাইবার সময় যদ্যপি মস্তকে কোনও গুরুভার দ্রব্য থাকে 
তাহা হইলে আর নিস্তারের উপায় থাকে না, সেইরূপ উষ্ভীষ ও কিরীটে 

মস্তক শোভিত থাকিলে অর্থাৎ জগতে এঁশ্ব্ধ্যশালী হইয়াও যদি বিশেষ তাবে 

ভগবছুপাসন। নং কর] যায়, তাহা হইলে সংসার সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার 

আশঙ্কা খুব অধিক। হস্ত ছুইটীকে মৃতব্/ক্তিরহস্ত বল! হইয়াছে,ইহার তাৎপর্ধ্য 
এই, যে হস্ত চুইটা অপবিত্র, দৈব ও পৈত্র কার্য তাহার দ্বারা হয় না। 



১২২ বাঁরভূমি | [ ৪র্থ বর্ষ। 

'ঘাহাঁদের চক্ষু দুইটি ভগবানের মু্তি দর্শন না করে, তাহা মধুর পুচ্ছের 

সদৃশ, বন্ততঃ তাহার কোন কার্যকারিতা নাই, আর যে দুই পদ্দ হরিক্ষেত্রে 

গমন না করে, সেই ছুই পদ বৃক্ষের মত। চক্ষুকে ময়ূর পিগ্থের তুল্য 

বলার প্রয়োজন এই যে ইহ! আত্মার উদ্ধার * সাধন্ব করেনা, কেধলমান্র 
সংসারৎ কণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়। চরণ ছুইটী বৃক্ষের মত অর্থাৎ যমদূত- 

'্চাণ কুঠাবের দ্বারা তাহা ছেদন ঝরিবে।  ; 

“হে সত যে মনুষ্য কখন তগত্তক্তের চরণরেণু ধুরণ না করে, সে ব্য্তি 

জীবগ্ুব অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও *মৃত, আর যে শ্ীবিষুণর পদলগ্র তুলসীর 

গন্ধ আদ্রাণ করিয়া আনন্দিত না! হয়, সে নিশ্বাস সত্বেও মৃত শরীর সদ্বশ।? 
মানব এই প্রকারে ভগবানকে অনুভব ও আস্বাদন করিয়া বাহ অঙ্গ 

সমূহের সার্থকতা সাধন করিবে। কিন্তু কেবল তাঠ। হইলেই হইবে না, 
অন্তর 'অঙ্গ সমুহের ও ভগবদুপ্ধ।সনাদ্ধার সার্থকত। «গাধন করিতে হইবে। 

হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হ্বর্দয়ে বিকার না! জন্মে ও বিকার হইলেও 

যদি নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে, লোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণ- 
তুল্য কঠিন। , 

শ্রীযস্ভাগবত শাস্ত্রে এই এক অপুর্ব বালস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যেযে 
কোন স্থানের উপদেশ আলোচনা করিলেই ভাগবত ধর্খের যাহা আদর্শ 

তাহ। মে|টামুটি কুবিতে পার যায়। জীবনে ধর্ম যখন প্রতিষ্ঠ। ও বিকাশলাভ 

করে; সেই সময়ে জীবন কিরূপ হয় তাহা প্রুব্র্বের শ্লোকগুলি হইতে একরূপ 

বুঝা যাইতেছে। ধর্মরজীবনের একট! আদর্শ আছে তাহা এইরূপ শিক্ষা 

দেয় যে আমাদের এই দেহ ও ইন্দ্রিয় পরমার্থের বিরোধী অর্থাৎ ইহার! 
আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিদ্র স্বরূপ । ভাগরত ধর্ম তাহা বলেন ন|। 

ভাগবত ধর্মে অবশ্থ দেহ সুখ ব। ইন্জ্রিয় সুখ উদ্দেশ্তরূপে উপদিষ্ট হয় নাই, 

তাগবত ধর্মে এই কথা বল] হয় যে দেহও ইন্দ্রিয়ের দ্বার. যখন আমর, 
আমাদের ছোট আমিটিকে আশ্রয় করি তখনই ছুঃখ পাই, কিন্ত এই দেহ 
ও ইন্দ্রিয়ের দ্বার শ্রীতগবানকেও আশ্রয় করা যায়। দেহ ও ইন্দ্রিয়কে 

পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম করিতে হইবে না, তাহাদের দ্বারা ভগবানের উপাসন' 
বা সেবা করিতে হইবে, ইহাই প্ররুত কথ]। 



সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্তি । 
বঙ্গদেণের সর্ধবপ্রধাণ তীর্থস্থান, . প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রহর 

লীপাস্থান শ্রীনবদ্ধীপ ধানে সাধু শ্রনিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্তৃক বাঙ্গালা 
৯৩৯৮ সালের ফান্তুন মাসে 'ভীভ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম, প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার 
কিঞ্চিনিধিক একবৎপীর পরে ১৯৩২০ সালের বৈশাখ মাসে “মাতৃমন্ৰির' প্রতিষ্ঠিত 

হয়। ১৩২১ সালের বৈশাখ মাস হইজত নিদাঘ বিদ্যালয়ের কার্ধ্য হইয়াছে । 

নিদাঘ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য কণিকাতার একটি ছাত্রাবাস খোলা 
হইয়াছে। শ্রম রাধারবণ চরণ দাস বাঝ্মদী মহ।শয়ের শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যা- 
নন্দ দাস মহাশয়ের শ্রীধ্ম নবদীপে.এই শিনটী কীত্তি। 

এই তিনটা সদনুষ্ঠানের দ্বার! 'নিয়লিখিত কার্ধ্যগুলি সাধিত হইতেছে। 
(১) অন্ধ, আতুর, অসহায় ও স্থবির ব্যক্তিগণকে আশ্রয়দান ও প্রতিপালন 
(২) দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তিগণকে অসহায় অবস্থায় আশ্রয়দ(ন করিয়া চিকিৎন। করা! ও 

অন্থস্থ(নে থাকিলে চিকিতসঞ্কর সাহাব্য দন ও শষ পথা প্রদ।ন। 

(৩) অসহায় মৃত ব্যক্তির নৎকারাদি করা । 

(৪) বিশ্ুচিকা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সময় রে।শীগণকে বিশেষরূপে সেবা ও 

সাহায্য করা। 
(৫) বিদেশী বাত্রীগণের সর্বব প্রকার অভ।ব ও অভিযোগ দুবাকরণ। 

(৬) ক্ষুধিত বিপন্ন বাক্তিগণকে অন্নদান। 

(৭) অনাথ বলকগণকে রক্ষ' ও তাহ।দিগ্রের বিদাটিক্ষার ব্যবস্থাকরণ। 

(৮) বিদেশ হইতে আগত অসহায় প্রা *গণকে সাহায্য কর] ও ভ্রীণহতা1 নিবারণ । 

(১) শিক্ষিত যুবকগণকে শ্রী গ্রীমন্ মহা প্রভুর প্রেম ধগ্মের সহিত পরিচিত করা । 

(১০,) বিবিধ উপায়ে প্রা্ীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ প্রচার কর! । 

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এমন্ নিত্যানন্দ দান মহাশয় ইহলোক 

তঠিগ করেন। তাহার নামে নবদ্বীপ ধামে যে সম্পত্তি,.ছিল তাহার তব্বাব- 

ধান ও তাহার কীত্তি রক্ষা করিবার ভ্রন্ত নিয়পিখিত ব্যক্িগণকে ট্রাষ্ট 

নিযুক্ত করিয়। গিয়াছেন। * 
(১) শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্্র নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল সলিঘিট।র কলিকতা 

(২) শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চন্দ্র সিংহ জনীদার, রাইপুর;টবীরভূম | 
(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কুলদ| প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত বি, এ, বীরভুমি সম্পাদক ও দন 

প্রচারক। | 
(৪) শ্রীমৎ রাঁমদাস বাবাজী ধর্মপ্রচারক | 

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু মানিকল৷ল মল্লিক বাবসারী কলিকাতা।। 

(৬) যুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন বাকৃচি জমিদার নবদ্বীপ । 



১২৪ বীরভূমি। [ ৪থ বধ। 

(1) গীধুক্ত বাবু গোপাকৃণঃ চঞ্জ বি, এ, হেড মাষ্টার হিন্দুস্কুল, নবদ্বীপ । 

টরাষ্টিগণের অভিমত অনুসারে অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত বাবু কুলদ। প্রসাদ 

মল্লিক পুর্ব্বোন্ত তিনটা অনুষ্ঠানের সম্পাদক হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ- 
বিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু সুধাময় চট্টোপাধ্যায় 'সহযেগী সম্পাদক হই- 
য়াছেন।' এই তিন জন এক্ষণে আশ্রমের সমুদয় কাধ্য পরিচালন! 

করিতেছেন । এ ' 

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় শ্রীধাম নবদ্ধীপে /ষ সংকার্্যগুলি আরম্ত 

করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি সন্ধে, ্বদেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই 

ধীরভাবে চিন্তা, কর! প্রয়োজন । .আমাদের দেশের অবস্থা! ও অভাব 

সম্বন্ধে যাহার] চিন্তা করেন, তাহার এখন গ্রায়ই এই সিদ্ধান্তে আসিয়া 

উপস্থিত হইয়াছেন, যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমাদের বঙ্গদেশের কেক্্রস্বরূপ 
নবদ্বীপ ধাম হইতে শ্রীমন মহাপ্রভ চৈতগ্ত দেকও তাহার পার্দগণ 
কর্তৃক যে প্রেম ধর্মের উজ্ভ্বল ও মধুর আদর্শ জনসমাজে প্রচারিত হয়, 

সেই প্রেমধস্থ্ে বাঙ্গালীর ,জীবনের প্রকৃত সার্থকতা ও একমাত্র কল্যাণ- 

সম্ভাবনা নিহিত আছে। এহ প্রেমধন্নকে এখন আর সম্প্রদায় বিশেষের 

ধন্ম বলিয়। সুধীগণ পেক্ষা করিতে পাবেন না। এই প্রেমধন্ম বাঙ্গালার 

জাতীয়ধন্ম। আজ, সমগ্র জগত যে, বিশ্বজনীন মহ। ধর্দের আশার স্বপ্নে 

চঞ্চল হইয়৷ উগ্ঠিনাছে শ্রমন্ মহাপ্রভুই সর্ব প্রথমে এই বঙ্গদেশে সেই 
প্রেঘধন্মের আনন্দ-বার্ড। প্রচার করেন একু&, স্বয়ং আস্বাদন করিয়! জাতি- 
ধর্্ম-বর্ণ-নির্বিবশেষে সকলকে আম্বাদন করাইয়। যান। আমরা। আত্মবিস্থৃত 
জাতি, চারিশত বৎসর পুব্বের সেই অপুর্ব সংবাদ এতদিন ভুলিয়া বসিয়া 

ছিলাম আজ আবার তাহ! ভগবানের বিশেষ কপায় মনে পড়িয়া গিয়।ছে। 

মহাপ্রভুর প্রেনধর্্ম প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত এখনও আমাদের জীবনে 

তাহ! প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই; সিদ্ধ মহাক্মা চরণ দাস ব|বাজী মহাশয় কি 
করিয়া এই প্রেমধশ্ম আমাদের জাতীর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে 

সে সম্বন্ধে সর্বদাই চিত্ত করিতেন এবং সে বিষয়ে তাহার শিষ্াগণকে 
উপদেশ দিতেন। তাহারই উপদেশক্রমে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় 
এই সৎ্কাধ্যগুলি আবরস্ত করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপই এই প্রেমধন্মের কেন্দ্র 

ও সর্বপ্রধ।ন তীর্ঘ। শ্রীচৈতগ্ঘদেবের লীলাস্থান এই নবদ্বীপ ধামের গৌরবে 

প্রত্যেক বাঙ্গালী গৌরবান্বিত, সহস্র সহ্ত্র তীর্ধঘযাত্রী নবদীপে আসিয়া 



২য় সংখ্যা । ] সাঁধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কান্তি। ১২৫ 

থাকেন। এই প্রেমধন্ম যে জাবে দয়া বা জনসেবার মধ্য দিয় সর্বাগ্রে 

আপনাকে সফল করিয়া থাকে, এই তন্বটুকু কাধ্যের দ্বারা জনসমাজে প্রচার 

করিয়া, ধন্মের নামে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে জড়তা আসিয়! উপ- 

স্থিত হইয়াচ্ছ তাহা,দুর করা আবগ্তক। ইহ] ছাড়া মঙ্গলের অন্ত উপায় নাই। 

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই ভাবের প্রেরণাতেই পুর্বোক্ত কাঁধ্য গুলি 

অদ্বিস্ত করেন। এ প্রকারের কার্ধ্য নবদীপে এই প্রথম, আশা করি 

এই কার্যগুণি সম্বন্ধে সকলে ধীর ভাবে চিন্তা করিধেন। 

নবদ্বীপে.নিত্যানন্দ ম।তৃমন্দিয় | 
(১৩২১ সালের ১১ই আবাঢ়ু “সঞ্জীবনী” হইতে পুনমুর্দ্রিত ) 

গত বৎসর মে মাসে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্তৃক স্থানীয় ব্রাধরমণ 

সেবাশমের শাখারূপে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বাপে এই প্রকারের 

ভবন প্রতিষ্ঠার আব্শ্তাকতা ' প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ সহ্দর ব্যক্তিই বহুদিন 

হইতে অন্ভব ক্রিতোছলেন, কিন্তু কাধ্যটি ছুরূহ ও ব্যয়সাধ্য বলিয়। পুর্বে 

কেহই হস্তক্ষেপ করিতে প্মারেন নাই। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে 

নদায়ার সর্বজন প্রিয় ম্যজিষ্টে টু মিঃ এস্ সি, মুখাপ্রি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 

রুষ্ণনগর টাউনহলে এই শাতৃমন্দির সন্বন্ধে কর্তব্যাবধারণ করিবার জন্ঠ যে 

নহতীা সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় ম্যাঞ্িষ্রেট সাহেব বাহাদুর বগ্জেন 

যে নখদ্বীপে প্রতি বৎসর নান! স্থান হইতে প্রায় ৬** জন গর্ভবতী, স্্রীলে।ক 

অসিয়া থাকেন। ৃ 
* এই সমস্ত স্্রীলৌক বিধবা, তাহ।র। গভবতা হুইয়। সামাজিক কলঙ্কের 

ভয়ে নবদ্ধীপে আসিয়া থাকে ও গোপন্ছে গর্ভ নষ্ট করে, অনেকে সন্তান পপ্রস্থৃত 

হওয়ার পর মৃদু বিষ প্রয়োগ করিয়া অথবা অত্যন্ত অযত্ব করিয়া তাহাদিগকে 

হত্যা করিয়া! থাকে। কন্তা সন্তান হইলে বেশ্তাগণ তাহাদিগকে কিনিয়। 
লয় এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত বালিক। জীবিকার জন্ঠ বেশ্ঠাবৃত্তি করিয়া থাকে। 

এই ঘটনা; যাহা নিত্য নিত্য গোপনে ঘটিতেছে, তাহা! সকলেই জানেন। 

ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গর্ভবতা 

বিধবাগণকে সহায়তা করা এক সম্প্রদায় লোকের অর্থ উপাজ্জনের একটি 

বিশিষ্টউপার। এই সম্প্রদায়ের লোকও সমাজে আদর ও সম্মীনের সহিত, 



১২৬ বীরভূমি। [ ৪র্থবর্ষ। 

হরত গুরু ব! ধন্মগ্রচারক সায়া বাস করেন। ইহ ছাড়। অপৎ লোকের 

হস্তে পড়িয়া! গঙ্বতাগণের আরও অনেকরূপ লাঞ্চন। হইয়। থাকে । এই 

ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরিয়া মামার চক্ষুত্র শন্মুখে এতিনির১ ঘটিতেছে কিন্ত 

ইহার প্রতিকার সাধনে মনোযোগী হইতে অ(মাদের সাহস হয় নাই”। অনেক 
সময়ে এমনও হইয়! থাকে ষে একজন গর্ভবতী আপিয়া কোন সরাইবাড়ীতে 
আশ্রয় গ্রহণ করে, সরাই বাড়ীর অধ্যক্ষ গভবভীর টাকা কড়ি সমু্ধয় আ'গ্র- 

সা করিয়া প্রসবের' পুর্ধেব তাহাকে বাড়| হইতে তাডাইয়। 

দেয়। রর 

নিত্যানন্দ দ]স মহাশয় এই সযুদয় জানিতেন এবং বিপদ হইতে আশ্রয্হান| 
সত্রীলোক ও সদপ্রস্থত শিশুগণকে রক্ষ। করার গগ্ঠ' তিনি ম্যাজিস্রেট সাহেবের 
অনুমতি লইয়] রাখিয়াছিপেন। ১৯১৩ সালের ১ লা এপ্রিল তারিখে নিত্য- 

নন্দ দাস"মহাশয় ম্যাষ্ট্েটের নিকট আবেদন করেন ও ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি 

প্রদান করিয়! স্থানীয় হেল্থ অফিপ।র ও পুলিশ সাব ইন্স্পেক্টারকে সর্বতো- 

ভাবে সাহাধ্য করিবার জন্ত আদেশ করেন। 

সারাইবাড়ী হইতে বিতাড়িত ও আশ্রয়হীনা একটি গভবভী শ্রীলোক 
একদিন রাত্রিকালে নবদ্ধাপের এক জঙ্গলে নত্তাম প্রসব করিয়৷ রোরন করিতে- 

ছিল, পিত্যানন্দ দান মহাশয়, সেই সময়ে ট্রেণ হইতে নামিয় সেবাশ্রমে 

আসিতেছিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার অবগত হহয়া এই স্্রীলোকটিকে 

সদ্যপ্রন্থত শিশু সহ রাধারমণ সেবাশ্রে আশ্রয়ঞঞদান করেন ও সেহ দিন 

হইতেই এই মাতৃমর্টির প্রতিষ্ঠিত হয়। এ্রথমে কিছুদিন সেবাশ্রমেই 
গর্ভবতী ও শিশুগণকে রাখ! হইত, শেষে নানা কারণে তাহ। অসম্ভব হইয়া 
গড়ে ও নবদ্ধীপ ধন্মশালার বৃহৎ বাড়ী এই উদ্দেশ্তে ভাড়া' লওয়া হয়। এখনও 

সেই বাড়ীতেই মাতৃমন্দিরের কার্য চ্গিতেছে। 
গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই তারিথে মাঘা মেপায় অক্লান্তভাবে বিস্থচিকা। 

বোগগ্রস্ত রোগীর সেবা করিতে করিতে স্বয়ং বিস্চিক1 রোগে আক্রান্ত হইয়া 

নিত্যানন্দ দীস মহাশয় মানবলীলা। সন্ধরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি উইল 

করিয়া নবদ্ধীপধামে তাহার নাষেযে সম্পত্তি ছিল সেই সমুদয় সম্পত্তি 

দেবোত্তর করিরা নিয়পিখিত ব্যাক্তিগণকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া যান। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ( কলেকাতা।) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ এ শ্রীযুক্ত 

মাণিকলাল মল্লিক এ শ্রীকুলদ। প্রসাদ মল্লিক এ শ্রীযুক্ত রামদীন বাবাজী 



হয সংখ্যা।] সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীন্তি। ১২৭ 

প্র শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগচী (নবদ্বীপ) শ্রীযুক্ত গোগীর” চন্দ ($)। 
তাহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদ। প্রসাদ মল্লিক সেবাশ্রষ ও মাতৃমন্দিরের 

সম্পাদক হইয়। এই ভূইটি প্রতিষ্ঠান পরিচালন। করিতেছেন । 

মহাত্ নিত্যানুন্দ দাস মহাশয় মাতৃমন্দিরের কার্য আরম্ভ মাত্র করিয়] 

গিয়াছিলেন। পরিচালনার আন্তপুর্থিক ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এন সময়ে 

'ঈণহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদ| প্রসাদ মল্লিক মহাশয় 

কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্তিরক্ষা, বিশেষ করিয়া মাতৃমন্দির 

রক্ষা! করিবার আবশ্তকত। সম্বন্ধে কয়েকদিন বক্তৃতা করেন। কৃষ্ণনগরের 

ষাবতীয় সদয় শিক্ষিত্ত ব্যক্তিই বিশেষ সহাম্ভৃতি প্রকাশ করেন। স্থানীয় 
অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাকিস্রেট, শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চত্রবত্তী, কলেজের অধ্যাপক 

শীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার প্রভৃতি ভদ্রলোৌকগণের* বিশেষ চেষ্টায় মাতৃমন্দিবের 
কাধ্য পরিচালনার জুন্ঠ কষ্ণচনগরে একটি কুমিটি গঠিত হয়। জেলার আজিষ্রেট 
এই কমিটির সভাপতিঃ কুষ্ণনগরের মহারাজ! ইহার সহযোগী সভাপতি, 

শ্রীযুক্ত বাবু চক্্রভৃষণ চক্রবর্তী" ইহার সম্পাদক । নবদাঁপে কার্ধ্য পরিচালনার 
জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে সেই কমিটিতে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত তারা- 
প্রসন্ন বাগচি মহাশয় সভাপতি, ও *্ভ্রীযুক্ত কুলদ। প্রসাদ মল্লিক সম্পাদক । 

ইহারা উভয়েই রাধারমণ পেবাশ্রমের ট্রাষ্টি। রাধারমণ সেবাশ্রম কর্তৃকই 
এই মাতৃমন্দির পরিচালিত হয়, কুষ্ণচনগর কমিটি মাসিক ৫০২ টাঁকা করিয়' 

মে মাস হইতে সাহাধ্য করিতেছেন।' বর্তমান সময়ে আশ্রমে ৮টি শিশু, 
টি প্রস্থৃতি ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান প্রসবের 

পর প্রস্থতিগণকে তিন মাস রাখা হয়। গত মে মাসে এই মন্দিরে সর্ববসমেত 

৮৩২২ টাকা ব্যয় *হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কমিটি ৫০ টাক! দিয়াছেন, আর 

অবশিষ্ট ব্যয় রাধারমণ সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ প্রদান করিয়াছেন। জেলার 

ম্যাজিষ্ট্রেটে ও সবডিবিসনাল অফিসার এই মন্দির, মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন 

করিয়া থাকেন। ইহার ছাড়া গত এক মাসের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চাদ্দেলার, 
মহারাজ। শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশন্দ রায় কৃষ্চনগর, মহামহোপাধায় কামাধ্যানাথ 

তর্কবাগীশ, পঞ্ডিত অঞ্জিতনাথ গ্ভায়রদ্ব, পঞ্ডিত শিতিক্ বাচম্পতি, পণ্ডিত 

শিবনারায়ণ শিরোমণি ও নবদ্বীপস্থ অন্ঠান্ত পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্রনাথ 
দত্ত, শ্রীযুক্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, মিষ্টার উইটেন্ বেকার, ভাক্তার কাইমুব! 



১২৮ বীরভূমি | [ ৪র্থ বর্ষ। 

(জাপান ) শ্রীদৃক্ত বিধুডুষণ দত ( 'ধাপক পাবনা ) ডাক্তার গয়ানাথ পাল 
( জগতী ) প্রভৃতি 'এঈ মন্দির পরিদর্শন করিয়! সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । 

১৯১৩ খুঈান্দের ১ লা এপ্রিল তারিখে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ 
দাস মহাশয় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট সাহেবকে বে আবেদন করেন সেই 
আবেদন পত্রের এক অংশ নি়ে উদ্ধৃত হইল, ইহা! হইতে আশ্রমের উদ্দেশ্য 
কি তাহা বুঝিতে পার! যাইবে। 
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মামন্দির ও সেবাশ্রম সব্ন্ধে একটি কর্থী বল! বিশেষভাবে প্রয়োজন । 
এই ছুষ্টটি প্রতিষ্ঠান কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নহে । এই আশ্রমে ধাহার। 
থাকেন তাহার! স্বাধীনভাবে নিঙ্জ নিজ ধর্মমতের অনুবর্তন করিতে পারেন। 
এই আশ্রমে ষে উপদেশ দেওয়। হয় তাহ! সার্বজনীন ।" আশ্রমের প্রতিষ্ঠা'ত। 
সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় উদার ভূক্রিপথের সাধক ছিলেন । 

বর্তমান সময়ে যে বিশেষ অভাব দুর করিবার জন্য মাতৃমন্দ্ির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, সেই অভাবের গুরুত্ব প্রায় সকলেই অনুভব করেন, কিন্তু কেবল 
মাত্র অনুভব করিলেই চলিবে না। সকলেই এই আশ্রমকে সাধ্যমত সাহায্য 
করুন। যাবতীয় সাহাব্য ্রাকুলদী প্রসাদ মল্লিক সম্পাদক সেবাশ্রম, নবদ্বীপ 

পোঃ নদীয়া, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। 



বারভূমি, ৪র্থ বর্ষ, য় সংখ্য।, 

আবাঢ়, ১৩২১ । 

রেণেটীর পদকর্তা | & 
বৌন্ধযুগের প্রারন্ত হইতে এই সুজল! মুল! শস্যশাখল! নদীমেখল। 

রত্ব-প্রস্থ বঙ্গজননী যে কতশত বদ্ধ প্রপব করিয়াছেন, তাহার সংখ্য। 

করা সুকঠিন। অনুসন্ধান, যতই চলিতেছে, ততই ক্রমশঃ ছুই একটি 

করিয়৷ মহাপুরুষগণের অবিনশ্বর কীন্তিকলপ লোকলোচনের গোচরীভূত 

হইতেছে। অবশ্য এমন কথা আমর বলিতেছি না যে বৌদ্ধয্গ আবির্ভাবের 
পূর্বে বঙ্গদেশের অস্তিত, ছিল না, ব| বঙ্গদেশ ঘণবনাবৃত ছিল, স্ুম্ম পৌও, 

অঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ, অষ্টাবন্র খষির যোগপীঠ বকরের, বশিষ্টাশ্রম তারাপুরাদি 
দর্শনে মনে হয় যে সত্য যুগাবৃধিই বঙ্জদেশ পুণ্যপৃত, ৫১টি মহাপীঠের ১৫1১৬টি 
এই বঙ্গদেশে অবস্থিত; সে হিসাবে বোধ হয় অন্যান্ত দেশের তুলনায় বঙ্গ- 

দেশই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে ৭ম পটনে অঙ্গ, 
বঙ্গ ও গৌড় প্রভৃতি দেশের উল্লেখ আছে। 

রত্বাকরং সমারভ্য! ব্রহ্গপুত্রান্তগং শিবে 

বঙ্গদেশে। ময়] প্রোক্তঃ সর্ববসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥ 
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভূবনে শান্তগং শিবে। 

গৌড়দেশঃ সমাধ্যাতঃ সর্ঝবিদ্যাবিশারদঃ ॥ 
বৈদ্যনাথং যমারভ্য ভূবনেশাস্তগং শিবে। 

তাবদঙ্গীভিধে। দেশে। যাত্রায়াং নহি দৃষ্যুতে ॥ 

চন্্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ; 'বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌও্ঁ, ও সুঙ্গ নাষে পঞ্চজন 
ক্ষেত্র পুর জন্মে, তাহাদের মধ্যে বঙ্গ নামক পুত্র যে বিভাগে পুরুষানুক্রমে 

রাজত্ব করেন তাহার নাম বজদেশ। গরুড় পুরাণে 

* কিকীত। টাউনহলে সপ্তম বঙ্গায় সাহিত্য-সশ্মিলনে সাহিত্য শাখায় পঠিত। 



১৩০ বীরভূমি। [৪বর্ষ। 

“বলিস্থতপঞ্চো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ। 

সঙ্গ পৌগুশ্চ বালেয়া অনপানস্তথাঙ্গতঃ ॥” 
মৎস্যপুরাণে ও বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে 

“অঙ্গ বঙ্গ মদ গুরুক। অন্তর্গিরি বহির্ণিরাঃ । 

শন্বা মাগধ গোনর্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্বতাঃ ॥ 

বর্তমান সময়ে সমগ্র বঙ্দেশ যে অঙ্গ বঙ্গ গৌড় পোঁওু, সুন্গগ্রভৃতি দেশের 
সংমিশ্রণে সংগঙ্গিত তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। 

এই বন্ধদেশের মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, বরন প্রভৃতি বিভাগ অপেক্ষা পৃত-সলিলা 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবত্তী রাঢ়ভূমিই অধিকতর গৌরবান্বিতা । অবশ্য আমার 

এরূপ উক্তিতে বরেন্দ্র, পুর্ধববঙ্গ বা অন্ঠান্ত স্থানের 'মৃধী ভ্রাতৃবৃন্দ ক্ষুন্ন না হন, 

ইহাই আমার প্রার্থন।। মহাকবি কালীদাস, জয়দেব, বঙ্গসাহিত্যের জনক 

চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস; কবিকম্কণ, ঘনরাম, নাঁণিক গাঙ্গুলী, রমাই 

পেত, কুঞ্জদ্াসপ কবিরাজ, তারতচন্ক্, দ্রাশরথি রায়, হেমচন্দ্র' রামরসায়ন 

প্রণেতা রবুনন্দন গোস্বামী, নযরশচন্ত্র, দাওয়ান মশাই, ( আকিঞ্চন ) নীলার, 
নীলকণ্ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক অমর কবি-বুন্দ এবং অন্তান্ত অনেক কৰি 

এই বাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়। বাঙ্গালার গ সমগ্র ভারতের মুখোজ্জল করিয়া 

গিয়াছেন। আজ আমি যে ধ্র্গগত কবিদ্বয়ের জীবনী লইয়া আপনাদের 

নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তাহার নিতান্ত আধুনিক ও ক্ষুদ্র কবি নহেন। 

কিন্ত পরঃখের বিষয় তাহার! বঙ্গজননীর প্রাণটধক প্রিয়তম স্ুসস্তান হইলেও 
আজ পর্য্যন্ত বঙ্গজননীর বিরাট জঠরের নিভৃত প্রদেশে লুকায়িত রহিয়াছেন। 

ধ্রতিহাসিকগণের গবেষণ!র বিষয়ীভূত হইয়! সাধারণের সম্মুথে উপস্থিত 

হয়েন না । তবে সব্প্রদায়বিশেষ, বাহার] প্রায় পরলোক প্রস্থানের উপক্রম 
করিতেছেন, তাহারাঈ এখনও অর্থাৎ কার্তনিয়। সম্প্রদ্ধায়, রেপিটীর পদ্দকে 

সষমামণ্ডিত স্বর্গের পারিজাত্ ভাবিয়৷ ও সদেগাঁপ বংশ পদ্কর্তীত্যয়কে দেববৎ 
পূজা করিয়া! তাহাদের পবিত্র স্বতির উন্দেগ্তে প্রণত হইয়। ধন। হন। রেণিটীর 

ম্যায় উচ্চ তাললয়ের পদ মার নাই, যে কীর্তন"গায়ক ছুইখানি রেণিটার পদ 
সম্পূর্ণ সুরলয়ের সহিত গান করিতে পারেন তাহার ধারণ ও অহঙ্কার যে 

তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ভন-গায়ক । রেণিটার পদকর্তীছয়ের নাম বিপ্রদাস 

বিশ্বাস ও তৎপুত্র বিঞয়কুঞ্ণ বিশ্বাস। বিপ্রদদাসের পিতার নাম দেবীদ্াস 
বঙ্থাস, জাতি সদেগ্প। দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুরের জন্য যেমন সুবর্ণ-বণিক সমাজ 



৩য় সংখা। | ] রেণেটীর পদকর্তী।। ১৩১ 

গৌরবান্বিত; সাধক রামপ্রপাদের জন্ঠ বেমন বৈদ্যনমাজ কৃতার্থ, তগবদ্ুক্ত 
বিপ্রদাস ও উহার উপযুক্ত পুত্র বিজয়কৃষ্ধের জন্যও সদেগাপজাতি যে ধন্ত, 

পবিত্র ও গ্লৌরবান্থিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিপ্রবাসের পিত! দেবীদাস 
হইতে অধস্তন এগ্রার পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে: কেহ কেহ বলেন 

রামমোহনের পূর্বে বোধ হয় আরে ছুই চারি পুরুষের নাম অপ্রাপ্ত - 

'বংশাঁবলী 

টা 

ক্রিপ্রদাগপ 
মির 
বিজয়কৃষ্ণ 

বাসুদেব দাস 

কফদাস 

বৈষ্ণবচরণ 

০ 

বংশাবদন 
| 
এ 

কালিদ।স 

কানাইলাল 

কানাইপাল এখন ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক সুন্দর গুপুরুষ, নম ধীর শান্ত শিষ্ট যুবক, 

ব।লাকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুঃখের দাবদাহে অতিশয় কষ্টভোগ করিয়া 

এক্ষণে হুগলির অদুরবর্তী ইই্ইগ্ডয়া ওুরলের খন্নেন ক্রেসনের সন্নিকটে ইটে. 
চোন! গ্রামে এক অবস্থাঁপন্ন অপুত্রকের কন্াকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস 

করিয়াছে । বিশ্বাস-বংশের সেই পবিএ সাঁধন-পীঠে শ্রীযুক্ষ সারদা প্রসাদ 

ঘোষ নামক জনৈক দূর সম্পকীঁয় আত্মীয় বসবাস করিষ্া। এখন সন্ধ্যা দান 
করিতেছেন । বিপ্রধানের, সময় হইতে বিশ্বাস-বংশে গীতবাদ্যের সমধিক 
সমাদরের প্রমাণ পাওয়া যায় । রামমোহন ও বংশীবদন, পিতাপুত্রে ঢোল ও 

খোল উতয়মন্ত্র বাদনেই কৃতবিদ্য ছিলেন। তৎকালীন হাসখালির বিখ্যাত 
জগাঢুলি রাখমোহনের এবং দীন ও ঈববর ঢুলি বংশীবদনের নিকট ঢোল 
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বাজন। শিক্ষা করিরা যান। বংগাবদন পিতার নিকট খোল ও জগার নিকট 

ঢোল বাজাইতে শিখিয়ছিল। প্রবন্ধলেখক কালিদাসকে দেখিয়াছেন; 

তিনিও বেশ সক গায়ক ছিলেন, তবে তিনি কীর্তনাদি পরিত্যাগ করিয়। 

সামান্ত ইংরাজী শ্িখিয়া ছোটলাট দপ্তরের ছাপাধানার কম্পোঁজীটারদের 
ওভারসেয়ার ছিলেন, বিপ্রদাস ও তাহার পুত্র বিজয়রুষ্ণ চৌদ্দ বা পনর শত 

শকের প্রথমে জন্মগ্রহণ করিপেও কোন্ বৎসরে কোন্ মাসে কোন্ দিনে 
কোন্ সময়ে কোন্ তিথিতে ব। নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়ঃছিলেন, তাহার কোন 

প্রমাণ পাওয়। যায় না। তবে বস্ববদ্ধগীণকে বলিতে শুনিয়াছিঃ এখনও 

গ্রামে প্রচলিত *প্রবাদবচনে শুনিতে-পাওয়! ঘায় যে, কালনার স্বর্গগত মহা- 

পুরুষ, ভ্টীল ভগবান দাস বাবাজী দেবীপুরের নাম শুনিলে গ্রামের ও বিশ্বাস 

বংশের উদ্দেশে প্রণাম করিয়। বলিতেন, বিশ্বাসবংশ বহু প্রাচীন পরম ভাগবত 

বংশ, বেপিটীর পদকর্তারা পিতাঞ্গুত্রে প্রীতগবানের প্রিত্বতম সেবক ছিলেন। 

দেবীপুর মর্ত্যে বলোক। অনেকে বলেন এই রেণেটীর পদ শ্রীশ্রী৬মহা প্রভু 

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভাবের রহুপুর্বেবে রচিত। কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস 
করিতে পারিব না! কারণ (সদিন সাহিতা-পরিষদের ১৩২০ সালের নবম 

মাসিক অধিবেশনে, পরিষদের বর্তমান সভাপতি, কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের 

ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ পরমপুজনীর অদ্ধাভাগন মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী এম, এ? সি আই, ই মহোদর, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, 

এ বিদ্যানিধি মহাশয়ের “কীন্তিবাসের গুন্মশক'%পবন্ধের মন্তব্যে বলিয়াছিলেন 

“বার ও ঠেতরশ শক এই ছুই শত বৎসরের মধ্যে কোন গ্রন্থাদি প্রণয়ণের প্রমাণ 

পাওয়া যায় না।”? রেণেটীর পদাবলীর ভাষাও বার তেরশত শকের পূর্ব্বের 
বিয়। মনে হয় না। বিশেষ রেণেটী পদে গৌরচন্দ্রিকা' আছে; গোরাগদের 

আবিভাবের পর যে কোন ধৈষ্চবকধি যেকোন পদ ব| সঙ্গীতাদি রচন। 

করিয়াছেন, তিনিই প্রথমে মঙ্গলাচরণ গৌরচন্দ্রিক!'না করিয়া.পদ্দ আরম্ত 
করেন নাই । সুতরাং রেণেটীর পদ যে গৌরাঙ্গেদবের পরেই রচিত হইয়া- 

ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দেবীপুরের আট মাইল দক্ষণ পশ্চিম 

কোণে নবগ্রামের গোস্বামী প্রভূপাদের। বিশ্বাস ধংশের কুলগুরু। উত্ত* গোস্বামী 

বংশের আদি পুরুষ গৌরাঙ্গদেবের পার্খচর শ্রীল অদ্বৈত আচার্ষ্যের মন্ত্রশিষ্য 
গ্তাম! দাস (শ্তামানন্দ ) গোস্বামী । তিনি বিপ্রদাসের ও শ্যামাদাস প্রভুর 

পুত্র ৬নদিংহ দেব প্রভু বিপ্রদাসন্থৃত 1বজয়কৃষ্ণের মন্ত্রদাতা ছিলেন। সুতরাং 
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পদ্দগুলি যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময় বা কিছু পরে (১০1১৫ বৎসরের মধ্যে) 
রচিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে এই পদ সম্বন্ধে আর 

একটি রহস্তঙজনক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বাৎসল্য ভাবের ভক্ত, ভাবুক 

বিপ্রদীস, কুলীন গরমে ( কুলীন গ্রাম দেবীপুর হইতে দক্ষিণে পাচ মাইলের 
অধিক হইবে না) মহাপ্রভু দর্শনে গমন করিয়া রাধাভাবে মাতুয়ার! 
শ্রীগৌরাজদেবের সাক্ষাৎ লাতে অসমর্থ হওয়ায়, কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সুন্দর বাৎসল্য ভাবের» ভক্ত ভাবুক বিপ্রদ্ধাসকে বৰালগোপাল মুক্তিতে দর্শন 

দিয়! তাহার বাসন! পূর্ণ না করায় স্মভিমানভরে তিনি মঙ্গলাচরণ গৌর- 
চন্দ্রিক। রচনা করেন নাই । ভগবানের নিকট ভক্তের রাগ গভিমান আবার 

সকলই শোভা পায়। বিপ্রদ্ধাসের দেহত্যাগের পর পুত্র বিজয়কুষ্ণ গৌর- 
চন্দ্রিক। রচন! করিয়াছিলেন। আরও প্রবাদ শ্রীপাঠ কুলীন গ্রামে হরিদাস 

ঠাকুরের প্রতিষি ত “গোপাল” বিগ্রহ প্রতি রাত্রে কুলীনগ্রাম হইতে আসিয়। 

(বিপ্রদাসকে দর্শন দান ও বিপ্রদাসের নিবেদিত “দহি মাখন” ভক্ষণ করিয়া 

কৃতার্থ কিতেন। পু 

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অধুনা সদর সবজিখধিজান থান। সাতগেছিয়ার 

অধীন রাণিহাটা (রেনিটা ), শরগণীয় দেবীপুর গ্র।মে সদেগাপ বংশে বিপ্র- 
দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পশ্চিমকুল*পূর্বকুল ও মধাকুলঃ সদেগাপ 

জাতির মধ্যে প্রধানতঃ এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
কিন্তু বিপ্রদাস কোন্ কুল ধন্ত করিয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় করা স্থকঠিন। যদ্দিও 
৩% পুরুষ তাহাদ্দের করণাদ্দি পশ্চিমকুলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বা্ধ 

উপাধি পূর্বকুলেই সংবদ্ধ; তবে যদি তখন কুল বন্ধন হইয়৷ থাকে তাহা 

১ইলে সে স্বতন্ত্র। আশা! করি সদেগাপ সমাজের প্রধ|ন প্রধান সামাজিকগণ 

ইহার মীমাংস। করিবেন । 

লোেশণোক্গী-রাণিহাঁঠি বা রাণিহাটার অপভ্রংশ শব । ইংরাজ রাজত্বের 

প্রারস্তে দেবীপুরের সবডিবিজান ও থান! ছিল ছলিমাবাদ। আইন-ঈ- 

আকবরিতে দেধা যায় সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত সবকার সপ্তগ্রামের 

অধীন এই রাণিহাটি পরগণা। ছলিমাবাদ তখন স্বতন্ত্র সরকার ছিল। 

পরগণার নাম রাণিহাটা কেন হইয়াছে তাহ] প্রথমে নির্ণয় করিতে পারি 

নাই। তৎকালীন দেবীপুরে বা! দেবীপুরের পার্ববস্তী গ্রামে যে সকল ধয়োবুদ্ধ- 

গণ ছিলেন তাহার! বলিতে পারেন নাই যে রাণিহাটা কোথায়, কিরূপ প্রপিদ 
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স্থান ছিল। অবশ সরকার সপ্তগ্রামের অধীন রাণিহাটা বা রাণিহাট ষে 

একটি নগর, সহর বা বিশিঞ্ধ গগুগ্রাম ছিল তাহাতে কাহারও সন্দেহ 

ছিল না, কিন্তু সকলেই বলিতেন “তেহি নে। দ্িবম1 গতাঃ” হয়ত করাল 

কালের বিরাট জঠরে তাহ! লীন হইয়া গিয়াছে, রেমিটী বৃহৎ 
পরগণ। ! 

দেবীপুরের ১০ মাইল উত্তমপশ্চিম কোণে সাতগেছিয। থানার অধীন 

কাষ্ঠকুরুত্ব! গ্রামে মাতুলালয়ে সন ১৩৮১ সালের « ১৯শে ফান্তন মঙ্গলবার 

পাত্রি দ্িপ্রহরের সময় প্রবন্ধ লেখকের জন্ম হয়। লেখক এখনও মধ্যে 

মধ্যে সেই জন্বস্থান দর্শন জন্ত গমন করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কালী প্রস্ 
চট্টোপাধ্যার ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রভৃষণ চট্টোপাধ্যায় মাতুল মহাশয়দয় এই প্রবন্ধ 

প্রণয়নে লেখককে ছুই ' একটি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহে যথেষ্ঠ সাহায্য 
করিয়াঞ্থেন। উক্ত দেবীপুর ও কাষ্ঠকুরুত্বার মধ্যপথে্দামোদরের অন্ততম 

শাখানদ বাক] নদীর তারে পারহাটী নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম 

আছে। এই পারহাটা গ্রামে ৩০৩৫ বৎসর ও পুর্বে “পেতাব ঘোষ” 

(প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ) ও ক্ষুদি-বিমলি (ক্ষুমণি ও বিমলাস্ুনটরী ) নামা 

বাগদী জাতীয়া মহোদরাদয় কবির গানে সমধিক প্রাসদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 

প্রবন্ধ লেখা শেষ "হইল অথচ স্থানটির কোন সন্ধান করিতে ন। পারায় 

যে যথেষ্ট ক্ষু্ন হইয়াছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্ত কেন জানি না 

আমার, সর্ববদাই মনে হইত যে, এই পারবা গ্রামখ|নির নিকটেই বোধ 

হয় কোনৈস্থানে বাণিহাটী সভ্র বিদ্যমান ছিলঃ এই গ্রামের নিকট বাকা- 

নদ পার হইয়। রাঁণিহাটী যাইতে হইত বলিয়া এই গ্রামখানির নাম 

পারহাটী হহয়াছে। 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে 'কলিকাত। টাউনহলের 

আঁধবেশনে সাহিত্যশাখায় আমার *এই প্রবন্ধ প্রথম পঠিত হইবার পরে 

জানতে পাৰি ষে, বাস্তবিকই পারহাটার অনতিদুরে ৪ মাইল উত্তর 

পুর্ব কোণে বাক নদীর তীবেই রেণিটী নামক একখানি অতিক্ষুদ্র গ্রাম 

এখনও বিদ্যমান আছে। তিনিই এক সময়ে সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিলেন। 

তাহারই নামানুসারে এই পরগণার নামকরণ ,হইয়াছে। কালের কুটীল 

ভ্রতঙ্গিতে এখন কিন্ত সেধানে ঘরকয়েক মাত্র হিন্দু ও মুসলমানের বাস! 

তবে শুনিল।ম বিবিধ ভগ্নাবশেষের অতাব নাই। প্রত্বতত্ববিদগণ অনুসন্ধান 

করিলে হয়ত অনেক রহস্ত উদবাটন হইতে পারে । 
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দেবীপুর বহুগ্াচীন গণ্ঞ্াম, ই ইণ্ডিরা রেলে ধাহার। বদ্ধমান পর্য্যন্ত গমন 

করিয়াছেন, তাহারা দেবীপুরের সহিত অল্সবিস্তর পরিচিত । বিপ্রদাসের 
জন্মগ্রহণের সময় গ্রামের অবস্থা কিপ্রকার ছিল তাহা ঠিক জানিবার 

উপায় নাই। প্রচলিত কিংবদভ্তীর সাহায্যে যতদুর অবগত হইয়াছি এবং 

বয়োবৃদ্ধগণ কালনার ভগবানদাস বাঝজীর নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়া আমা- 
দ্রিগীকে গন্পচ্ছলে শুনাইয়াছেন; তাহারই সারমন্্ আপনাদের নিকট বিবৃত 

করিতেছি। বঙ্গের জ্ঞগতম কর্মনাশ। জনপদধবং সী দামোদর নদের এক 

শাখা নদীর তীরে, এখন যেখানে দেবাপুর গ্রাম অবস্থিত তথায় নিবিড় 

জলের মধ্যে দেবীদাস বিশ্বাস জ্ঞতিবিরোধ অথবা তৎকালীন জমীদার 

বা আয়মাদারগণের অত্ঠাচারে, নিকটবর্তী, অদুরবন্তী অথবা সুদূরবত্তা 

কোন গ্রাম হইতে উঠিয়। আসিয়া এক বৃক্ষতলে কুটির নিশ্বমীণ পূর্বক 

বাস করেন। গ্রালাচ্ছাদনের জন্য অল্প অল্প বন কাটির৷ “আবাদি 

জমি প্রস্তত করতঃ চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এক- 
দি” হলচালন! করিবাবু কাপীন দেখিতে পান যে, নদীর খরতর আ্রোতে 

এক জীবিত তিস্তিরি বৃক্ষ . ভাপিয়া আসিয়! হঠাৎ সেই স্থানে আটক 

ইয়া ঘায়। সেইদিন আবার*মধ্যরাত্রে প্রত্যাদেশে জানিতে পারেন যে, 

সেই তিত্তিরি বৃক্ষের পাদদেশে অনাদিলিঙ্ক মহাদেব ভূগর্ভ প্রোথিত 

মাছেন, তিনি তাহার উদ্ধার সাধনপুর্বক পসেবাদির বন্দোবস্ত করুন। 

সৌভাগ্যবান শুগবদানুগৃহাত দেবীদাস মৃত্তিক1 খননপুর্ববক মহাদেবের*্উদ্ধার- 

সাধন পৃর্বক সেবাপৃঞ্জাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন? অদ্যাপি সেই 'শিবলিঙ্ক 
সেই তিস্তিরি ৃক্ষতলে এক জীর্ণ মন্দির অভ্যন্তরে বিরাজমান। দেবী- 

পুরের অন্যতম চারপাঁনির জমিদার দর়াদাক্ষিণ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমৃত্ত স্বর্গগত 
কালীদাস সিংহ মহাশয় ধতঃপ্রবৃত্ত ছইয়! কয়েক বত্ষর পুর্বে মন্দিরটির 

কোন কোন অংশ সংস্কার না! করিলে এতদিন হয়ত মন্দিরটি ভুলু্ঠিত 
হইত। দেবীপুরের প্র তেঁতুল গাছের ন্তাক্ন বৃহৎ তেঁতুলগাছ বাঙ্গলাদেশে 

আর কোন স্থানে আছে বলিয়া শুনি নাই। বৃক্ষমূলের পরিধি সাড়েপবত্রিশ 

ফুটেরও উপর। উহার একএকটি শাখাপ্রশাখা একএকটি বৃহ বৃক্ষ । 

শিবলিঙ্গকৈ বুড়শিব ব| বুড়রাঙ্দ বল: হইয়া থাকে । তেতুলগাছটিকে 

বুড়রাজের ভ্তুলগাছ বলা হয়। চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময় মহ] ধুম- 
ধামে গাজন হয়। তবে নদীটি স্থানে স্থানে পুফরিনী৯ও আবাদি জমিতে 
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পরিণত হইয়াছে, স্থান বিশেষে এখনও ক্ষুদ্র নালার আকারে বিরাজমান । 

দেবাদাস বুড়োরাঁজকে মৃত্তিকাপাশ হইতে যুক্ত করিবার কালীন যথেষ্ট 

ধনসম্পত্তি মোহর, মণি, যুক্ত মাণিক্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তগবস্তুক্ত দেবীদাস কৃষক হইতে ক্রমে একজন নিষ্ঠারান ক্রিয়াবান ধন- 

বান ব্যক্তি হইয়া! উঠেন; তাহার দয় দাক্ষিণ্য ভগব্তুক্তি প্রভৃতি সদ্গুণাবলী 
শ্রবণ করিয়া দুরদূরাস্তর হইতে উৎগীড়িত প্রজাবর্গ একএকটি কঘিয়! 
তথায় আগমন পুর্ধক বসবাস করিছ্েে আরম্ভ করায় ক্রমে তথায় একখানি 

গ্রাম হইয়। পড়ে। দেবীদাসের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম ও বিষুমন্দির আমরাও 
দেখিয়াছি । বর্মন বশধর কানাইলালের পিতা কালিদাস নিতান্ত ঢঃস্থ 

বস্থায় পতিত হইলে শালগ্রামটিকে তাহাদের ত্ইষ্টদদেবতার গুহে ঘতকিঞ্চিৎ 

প্রণামী দিয়া শালগ্রাম স্ত.পে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। খুরু পুরোহিত ব্যব- 
সান্ধী এত্যেক ্রাহ্মণগৃহ আজকাল শাঁলগ্রাম শিলার সমাধিক্ষেত্রে পৰি- 

ণত হইয়াছে। শিষ্য যজমানের। সেবায় অসমর্থ হইয়া! বতকিঞ্চিং প্রণামী দান 

করিয়া শিলা ব। বিগ্রহ গুরুপুরোহিতের গৃহে রাখিয়া আসেন। তথায় 

তাহদের প্রতিগালিত বা বেতনভূক্ত অসচ্চরিত্র যুবকগণই এখন দেবসেব! 

করিয়৷ থাকেন। বাটীর ক্তাদের দ্রেবসেবান্দপ ছোট কাজ করিবার সময়ে 

কুলায় না, শরীরও তাল থাকে নাঁ। এবং বাড়ীর ছেলের। সকলেই বাবু 
অথব। চাকুরে বাবু”! অথবা বাবুসাব. ! 

দেবীবিশ্বা অরণ্য কাটাইয়৷ নগর ব্ম্লাইয়াছিলেন। সেইজন্ত গ্রাম 

থানির নাম হইয়াছে দেবীপুর। ফাহারও কাহারও ধারণ৷ দেবীবিশ্বাসের 

পূর্বেও দেবীপুর গ্রাম ছিল, অধুন। গঙ্গোপাধ্যায় বংশের সিদ্ধেশ্বরী অথবা 

গ্রামের মধ্যস্থলে পূর্বেধন্ত তিন্তিরি বৃক্ষতলে অবস্থিত গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী- 

দেবী ৬রক্ষাকালীদেবীব নামাস্থুসারেই গ্রামের নাম দেবীপুর 

হইয়াছে । এপিয়াটীক সোসাইটীর স্বর্গগত ম্ুখোগ্য সভ্য বাবু ভোলা- 
নাথচন্দ্র মহাশয় ন্বপ্রণীত ও বিলাতের ট্রাবনার্স এণ্ড কোংর দ্বার! 
২খগ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 185915 0 ন [7110909. নামক 

পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দেবীপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--[1০ (০0595 

7[₹8]1 00 ৮৮101) 006 ৮1117060995 15517200615 2. ঠ9100  £8177720- 

10181) 50906 52৬০1) (500 1)101) 2110 00016 (51101450010675 00 076 

13017010915, 1003 ১০৭10) 97711991006 910201665 1)2 8001- 
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01601 00 (10 1701৭] 122,50115 &০ ৫৫. বাস্তবিকই স্থানীয় জমিদার সিংহ ' 

বাবুদের লক্ষীক্জনার্দিন বিষ্কুমন্দিরের গঠন অতিব সুন্দর বর্দমানের ভূত- 

পূর্ব সিভিলসার্্জন* মেজর তনসাহেব বণিয়াছিলেন “ইহা অপেক্ষ। উচ্চ ও 

সুন্দর মন্দির বাংলাদেশে আর কোথাও দেখি নাই” তিনি ্ সিংহবাবু" 

দেঁর মন্দির, তিস্তিরি বৃক্ষপহ বুড়োরাজের মন্দির ও বুড়োরাজের পশ্চিম 

তাগে অবস্থিত ৬রতমণি সিংহের প্রতিষ্ঠিত একটি জোড়া শিবমন্দিরের 
ফটো! তুলিয়া! লইয়! গ্রিয়াছিলেন ৮*  * 

কালক্রমে দেবীপুর বিশেষ সর্ৃৃদ্ধশালী গগুগ্রাম হইকা। উঠে । ৮০1৮৫ 

খানি হুর্গো্সব হইতে (দিয়াছেন, এমন লোক এখনও দেবীপুরে জীবিত 

আছেন। হাড়ী বাড়ী, চাড়াল বাড়ী পর্য্যন্ত ছুর্গোৎসব হইত। তানুলী 
সদেগাপ প্রভৃতি জাতি সকলেই প্রসিদ্ধ ধ্যবসায়ী ছিলেন। কলিকাতা হাট- 
খোলার বিখ্যাত মহাজন ভ্ভ্রীকান্ত সিংহ ও তৎপুত্র কুমোর পাবার “চণ্ডী” 
বার গণ্ডীর ভিতর সিংহ বল” সাবাস আটাশের “চণ্তী চলে সিংহ বলে 
হারই পাশে পাশ" সেই “চণ্ডী” মিউনিসিপালিটির ভূঙপূর্ব্ব কমিসনার স্বর্গ 

গত চর্ভীলাল সিংহ মহাশযু শ্বেবীপুরের অধিবাসী জমিদার ছিলেন। এখনও 

উহাদের ব্যবসা বাণিজ্য বর্তমান, জমিদার তত বটেনই"। ৬চণীবাবুর ভ্রাতু- 
পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দগোপাল সিংহ.ও তন্ ভ্রাতুস্পুত্র 'কলিকাতার অন্যতম 
নৃবিখ্যাত সওদাগর মশাপ”প জাডিন স্িনারের বাড়ীর ও বোষ্ধে কোংর 

বর্তমান মুৎসুদ্ধি প্রসিদ্ধ ঘ্বত ব্যবসায়ী সৌরেন্্রমোহন সিংহ মহ।শয় এখন 

দেবীপুরের অন্যতম প্রজারঞ্জক, দাতা ও দয়ালু জমিদার । 

দেবীপুর এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান" কেন্দ্রস্থল ছিল। অধিক 

দিনের কথ। নয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী প্রমুখ বঙ্গীয় খ্যাতুন।ম। পঞ্িতগণের শিক্ষাপ্ডর 

কাশী সংস্কত কলেজের দর্শন শান্ত্রের বিশ্ববিশ্রাত স্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক 

কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশম্ব দেবীপুরে হরচন্ত্র গ্তায়বাগীশ মহোদয়ের নিকট 

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হরচন্দ্র এগারটি পুত্র ও চার কন্তার জনক । পুত্রগণ 

স্বতি, সাংখ্য ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি এক এক জন এক এক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় 

পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এগার পুত্রের পিত। স্াকবাগীশ মহাশয়ের ( কর্তা 
তষ্টাচার্জি--লোকে তাহকে কর্তা ভট্টাচার্জি বলিত) গকমাত্র পৌত্র হইয়া- 

হ 
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ছিল। মধ্যম পুক্র ঈশ্বরচন্দ্র ব্যতীত সকলেই অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ 

' কব্রিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র বরদাকান্ত ন্াায়রতব শ্াায়দর্শনে বঙ্গের 

শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় উপাধি স্থঙ্টির সময় 

পর্য্যস্ত, (বরদাকান্ত জীবিত থাকিলে তাহার অগ্রে অন্ন কোর্ন টোলের 

পণ্ডিত মহামহোপাধটায় উপাপি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। শুনাধায় 
মহামহোপাধ্যায় শ্বগীয় মধু্থদন স্বৃতিরত্ব মহাশয় তাহার নিকট সংস্কত 

কলেজের অধ্যাপকের পদগ্রহণের প্রস্তাব করিলে তিনি তাহা মৃদ্থ 

হাঁসের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, । প্রবন্ধ লেখকের স্বর্গীয় পিতৃদেব 

ঘ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রাভঃম্মরণীয় বংশের দৌহিত্র-__বরদাকান্তের 

ভাগিনেয়। অমন পবিত্র বংশের সহিত অচ্ছেদ্য"সন্বন্ধ আছে বলিয়। প্রবন্ধ 

লেখক নিজের জীবন ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিয়৷ থাকেন। এতদ্যতীত 
সিদ্ধান্ত, 'বায়, সরকার, দ্রত্ত। নন্দী, মজুমদার, নাগ বাড়ুজো, মুকুঙ্গেয, 
চাটুজ্যে, পাঞ্জা, কৌঙার, সিংহ প্রভৃতি বংশে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ /এস্থলে নিশ্রয়োজন । 

দেবীবিশ্বীস মহাশয়ের একমাঁজ পুত্র বিপ্রদাস ও পৌত্র বিজয়কুষ্ণ, তবে 

দেবীদাসের বা বিপ্রদাসের আর পুত্রকন্তা ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ 

পাওয়া যায় না। ' বিয়কুষণ বাৎসল্য রস ব্যতীত আর সকল রকম 
রসেই পদ বচন করিয়া গিয়াছেন। মধুর রসের পদগুলি প্রাচীন পদ্দাবলীর 
শীর্ষস্থানে আসন লাভের যোগ্য । প্রাচীন পদাবু্ীতে *দেবনুসিংহ ভণে”? ভণিতা।- 

যুক্ত যে 'সকল পদ আছে তাহার সকলগুপিরই রচয়িত। বিজয়কৃষ্ণ, নৃসিংহ 

দেব গোস্বামী তাহার দীক্ষাগুর ছিলেন। এখনকার ন্যায় প্রাচীন কবির! 

নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, অধিকন্তু তাহাদের গরুকে অদেয়ও কিছু 
ছিল ন|। এমন যে চিরস্থায়ী অবিনশ্বর কীর্তি, সুমধুর পদাবলী তাহাও গুরুর 
নামে জনসমাজে প্রচার কারয়। গিয়াছেন। বলাবাহুল্য তখনকার গুরু- 

দেবেরাও সহজে প্রতিগ্রহ করিতে রাজী হইতেন না। এখনকার ন্যায় হাট- 
বারে হাঠবারে শিষ্যবাড়ী গমন করিতেন ন1।, বিজ্ঞয়কৃষ্ণের একটি সম্পূর্ণ পদ 
উদ্ধ ত কবিয়। শোত্বর্গের কৌতুহল নিবারণ করিতেছি । 

জ্ীগান্ধার 

“ব্রজনন্দ কি নন্দন নীলমণি। 

« হুরিচনান তিলক ভালে বনি॥ 
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শিখিপুচ্ছ বদ্ধ শিরে মত্ত টলি। 

ফুলদাম নেহারিতে কাম চলি ॥ 

অতি কুঞ্চিত কুস্তল লম্বী চলি। 

মুখ নীল সবোরুহ রেটি অলি ॥ 
এ্রতে শোভিত মকরাকৃতি কুগলং। 

তাহে অধিক ঝলমল গওস্থলং ॥ 
উড়ে কৌন্তত বিরাজিতঃহানন যুখং। 

মণি অন্বরে মগ্ডিত' ভানুনু তম্ ॥ 

'ভুজে দণ্ড [িধিত হেমমণি। 
নব রোরিদ বিট্যৎ স্থিরজনি ॥ 

তি চঞ্চল লব্বিত পীতধররী। 

কল কিস্কিনী সংযুত-ক্ষীণকোটা ॥ 

পদে নুপুর বাজত পঞ্চ স্বরং। 

কর বার্ন নণ্তন গীত বরং ॥ 

পদে নুপুর বাজত পঞ্চ রসে। 
বেক্ুুধ্ব্ন ক্যাপিত দিকদশে ॥ 

যোগী যোগ ভূঙগে মুনি ধ্যান টলে , 
ধায়ে কাননে কামিনী ত্যজি কুলে ॥ 

স্থবল মধুমঙ্গল সঙ্গে গমনা। 

একুলে ওকুলে দুকূলে যমুন। ॥ 

গজ সপসোয়ে গিবিরাজ চলে। 

। আখ কূপ স্ুবীরুধ পুষ্প ফলে ॥ . 

স্রাস্থুর লজ্জিত ল্লাস্ত মনে । 

পদ্দ সেবক দেব নৃসিংহ ভনে। 

স্ুহিনী 

নব নীরদ-নীল সুঠাম তনু! 

মুখ মণ্ডল ঝল মল চন তান্ু ॥ 

শিরে কুঞ্চিত কুগুল বন্ধ ঝুঁট!। 

ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোটা ॥ 
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অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিশ্ব জনি। 

গলে শোভিত মোতিম হার নণি ॥ 

ভূজ অন্বিত অঙগদ মণ্ডলয়।। 

নথ চন্দ্রক সর্ব বিখগ্ুনয়৷ ॥ 

হিয়ে হার করু নখ বদ্ধ জড়া। 

কটি কষ্কিনী ধাঘর তাহে মোড়া ॥ 
শ্রীপদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে । 

স্থল-পঙ্কজ বি্রমে ভূঙ্গ লোভে 

ব্র্জ বালক মায়ন লেই করে। 

সবে খাত দেওত শ্যাম করে'॥ 

বিহবে নন্দ-নন্দন এ ভবনে । 

পদ সেবক দের নুসিংহ ভণে'॥ 

ভৈরবী 

আকাঁশ ভবিয়। উঠে জয় জয় ধবনি 

নাচে শিব ব্রন্মা ইন্দ্র চন্দ্র, দিন্মণি ॥ 
ঈন্ম তিথি পূজা কু চন্র অভিধেক। 

স্থুর নর মুণিগণ দেখে পরতেক ॥ 
পঞ্চ গব্য পঞ্চাম্ত শত ঘট জলে । 
গায় জয় দিয়! কঃচন্্ পির্কে ঢালে ॥ 

নান। যন্ত্র বাদ গীত ছন্দুভির রোল। 
'এ তিন ভূবনের লোক বলে হরি বোল ॥ 

কলরব মহোৎ্সব অবগত বেড়িয়া । 

কান্দে হাসে প্রেমে ভাসে ভূমেতে পড়িয়। ॥ 

অখিল ব্রহ্মা নাথ নন্দের নন্দন । 

বৃসিংহ-সেবক মাগে চরণে শরণ ॥ 

বিপ্রধাস ও বিজয়কুষ্চ, পিতাপুত্রেই সমগ্র রেণিটী পদের পদকর্ভ। | রেণিটার 
প্রথম পদকর্তা বিপ্রদাস, বাৎসল্য ভাবের ভাবুক কবি. ছিলেন। প্রাচীন 
পদকততৃগণের অনেকেই মধুর বসে বিভোর ছিলেন । এরূপ বাৎসল্যভাবের 

একনিষ্ঠ সাধক বিরল; রেণিটার গোষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। যেগুলি বিপ্রপ্দাসের 



৩য় সংখ্যা |] রেণেচীর পদকর্তী। ১৪১ 

রচিত পদ, তাহাতে হয় যশোদ| ও শ্রীকৃষ্ণের, নচেৎ নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের 

পরস্পর কথোপকথন ব্যতীত আর কিছুই নাই। রাখালবালকগণের 

সহিত বা গোপীদ্দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ প্রেমালাপ ব। উত্তর 

প্রতিউত্তর ফুঁক্ত দাস্য,বা মধুর রসের কোন পদ বিপ্রদাস রচন। করেন নাই, 
অন্যান্য রসের রেণিটীর সমস্তপদই বিজয়কৃষ্ণের রচিত । শুন ঝ্রয় পিত। 

বিগ্ুদাস ও পুত্র বিজয়কুষ্ণের মধ্যে সাধনা ও সঙ্গীতে বেশ একটু আড়াআড়ি 
ভাব ছিল। বিপ্রদাস বুলিতেন যে মুখে “বাছা? বলিয়াছি, সে মুখে আর 'হে' 
বলিব না। বিজয় কৃষ্ণ উত্তরে বলিতেন যেঁ মুখে “হে” বলিয়াছি সে মুখে আর 

“ধাছা বলিব না। আমাদের গুরুপ্রুতিম শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক 

সাহিত্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় হিতবাদী পত্রে একবার 

ব্কিমপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন-_-“যে পদাবলীতে আখর নাই তাহাই রেণিটার 

পদ--?” কিন্ত তাহ1,ঠিক বহে, কারণ ব্রেণিটার পদে যে একবাকে জীখর 

নাই তাহ! নহে, তবে অন্ঠান্ত পদের গ্ভায় অত্যধিক ( কথার কথায় ) অঁখর 

নাই। বেপিটার পদে বাধ।' অক্ষর আছে, রেণিটার পদকর্তীরা পিত। 

পুত্রে যে কিন্ধপ উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন তাহা তাহাদের পদগুলি হইতেই 

উপলব্ধি হইয়া থাকে । রেণিটির* গোষ্ঠ যদিও প্রভাতি গান, কিন্তু তাই 

খলিয়! কেহ মনে না করেন যে ভাইরে ও তৈরবা ছাড়ু। আর কোন রাগ 

রাগিণী নাই। সমস্ত দিবসের সকক রকরী গাগিনীই আ]ছে, সঙ্গ্যার ফেরত গোষ্ঠ 

গোধুলি সময় পুরবা গানের পর গোষ্ঠ শেষ হয়। পদের উৎপত্তি স্থান দেবী: 
পুর। জন্টনক অজ্ঞাত কুলশীল ভক্ত বৈষ্ণব অতিথি বেশে দেবীপুরে আসিয়া 
রজনীযোগে দেবীপুরের শেষ রেণেটী গায়ক বিখ্যাত কীর্তনিয়। ৬ কৃষ্ণধন 

নিদ্ীস্তের মৃত্যুর পর “তাহার বহির্বাটী হইতেই রেগোটির পদের খাতাখানি 

চুরি করিয়। লইয়! যায়। ০ 

রেণিটা পদের সংখ্যা" ৫ শতের কম নহে। বিপ্রদাস প্রায় ২০* শত ও 

বিজয়কুষ্খ অন্যুন ৩০০ শত পদ রচন। করিয়াছিলেন । উপস্থিত গ্রামের বয়োবৃদ্ধ 

জ্ঞানবুদ্ধ পণ্ডিত হযুক্ধু কাঙ্গালীচধপ সিদ্ধান্ত শিরোমণি “ভার তত্রমণ ও তীর্থ 

দর্শন” এরন্থের গ্রন্থকার,;«ছিন্বুলতা” গীতি কাব্যের সুকবি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ লেখকের খুল্লপতাত শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 

মহাশয়গণের নিকট হইতে যে পদ্গুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই আপনা- 

দ্রিগকে ছুই চার্রিটা ননার স্বরূপ উপহার প্রদান কর্িতেছি। আমাদের 
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হুর্ভাগ্য নচেৎ দ্রশ'পনর বৎসর পূর্বে চেষ্টা করিলে প্রবন্ধ লেখকের স্বীয় 
পিতামহ স্থবকবি নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ পাড়ার শ্ামাচরণ বন্দ্যো” 

পাধ্যায় ও শ্রীনাথ যুখোপাধ্যায়, পূর্বপারার স্বীয় ভাক্তার যোগেন্দ্রন্দ্র গঙ্গো- 

পাধ্যায় প্রভৃতি মদ্দোদয়গণের নিকট অনেক পদ এবং জ্ঞাতব্য বিষণ সংগ্রহ করা 

ঝাইত।ং বিশ পঁচিশ বৎসর পুব্বে রেণিটা পদ; দাশুরায় ও লোকনাথের গান না 

গাহিতে পারিলে তাহাকে দেবীপুরের অধিবাসী বল! হইত না । আমর! ৫প্রাক্ত 

ভ্ীনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ ভট্টাচার্য, শ্ত।মাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার 

যোগেন্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত নবমীর রাত্রে আগমনী ও 

কাশীখণ্ড এবং বিজয়ার দিন বিজ্ঞয়ার গান “ গিরিষর হে যায় হে প্রাণ কন! 
গিরিজা” গাহিয়াছি ; ৬রক্ষাকালী পুজায় লোকনাথের মশানের গান ও 

গোষ্ঠ যাত্রার দ্িন তাহার্দদগকে রেণিটীর গান গাহিতে শুনিয়াছি। এখন 

আর ,তাহা নাই; উদরান্রের জন্ঠ লালায়িত হইয়া আমরা বৎসরের গড় এগার 
মাস গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিয়ী। থাকি, সে রাম নাই সে 

অযোধ্যাও নাই-__মে গ্রামবাসী পাই সে গ্রামও নাই? সে আনন্দও নাই, বৃদ্ধা- 

গণের সেই উচ্চ হাস্যে এখন পল্লীগ্রাম মুখরিত হইয়া উঠে না, প্রতি পল্লা 
গ্রাষে এখন শ্মশানের বিকট চিত্র বিরা্দমান! এখন দেবীপুর ক্রমে জঙ্গলা- 
বৃত হইতেছে। 

বাৎসল্যভাবে মাতুয়ারা ভক্ত ভাবৃক কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ ও 

, খুটনাশক্তি দেখিলে হবতঃইহ মুগ্ধ ভুইতে হয়। অশ্রুসম্বরণ করা! যায় ন1। 

প্রতাত হইয়াছে, গোপাল নিদ্রিত-_নিঁজাতঙ্গ হয় নাই সাধক পদকর্তী _. 

'“যশোদা ভাবে বিভোর, পদকর্তা অধীর হইয়] গাহিতেছেন-_ 

“হের গোপাল প্রাতঃকাল মুখ দেখি €তোর-_ 

ঘণর ঘণর ঘণ্ট। বাজে বাজে ত মধুর ॥” 

গোপাল উঠিয়াছেন অমনি পদকর্ত! বলিতেছেন “ম। বশোদা- 
অখিলের গতি নাচায় করে দিয়ে ননা 

শুনে গোপী ধায় যত--বলে নাঁচাও গে। নাচাও 

গো নইলে কোলে দেগো। মোদের--” 

গোপালের মাখন থাঁওয়া শেষ হইয়াছে--তারপর ন্েহময়ী জননী 
বলিতেছেন-_ 

*তেমনি তেমনি করে করে নাচরে চান্দের কোণ, 
মুরলা গড়া'য়ে দেবে ঘত লাগে সোণা-- 
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গোপীগণ সকলে বলিতে ছে-_ 

“তেমনি করে বাকা হয়ে, 

চরণে চরণ দিয়ে, 

*অধরে মুরলী লয়ে 

একবার নাচরে চাদের কোণ। ॥” 

প্রতাঁতৈ বলরাম শ্রীদাম স্ুদাম দাম বনুদার্ম সুবল মধুষঙ্গল প্রভৃতি রাখাল 
বালকগণ গোপালকে গ্রেষ্ঠে লয়! যাইবার জন্ত বৈণুবব করিতে করিভে 

আসিতেছেন, গোপাল গোষ্ঠে প্রত্যহ যান মাঞ্জিও যাইবেন, কিন্তু মায়ের প্রাণ, 

যশোদা অধীর! হইয়াছের্ন। পদকর্তা বলিতেছেন ।-_ 

'ব্রাখালের কলরব আঙ্গিনাতে শুনি £ 

ভয় পেয়ে নন্দরাণী কহিছে অমনি ॥” 

নারিব প্রাঠাতে' রাম-_আজ না হয় তোরাইষ]। 
বাপ, আমার ধের গোপাল রামরে বামবে রামরে 
রাখালে রাখালে খেলে ঘর আসতে পথ ভুলে 

দুটী হাত মুখে দিয়ে কাদে। 

বলে আমার নিসে মা নিসেন্মা নিসে মা ৰলে কাদে-আমি পথ ভার! 

হইয়াছি গেো-_ 

ভাই নারবো পাঠাইতে রাম, আজ না চয় তোমরাই যাও বাপ।” 

শীর্ণ নিদ্রিত,ষশোমতীনি দ্রাভঙ করেন নাই,রাখালগণ গোষ্ে যাইবার জন্ত' 

গোপালকে ডাকিতে আসিয়া বলিতেছেন (ইহা বোধ হয় বিজয়রুষ্ণের পদ) 

“জাগিতে ঘুমাতে রে হেরিরে তোর কাল বরণ । 

আামর! মায়ের কোলে শুয়ে থাকি £কিঙ্গানি তোর 

কেমন মায়ারে- কানাই কানাই বলে ডাকি 

শুনে মা! বলৈন--বলেন ঘুমে] শ্রীদাম 

তোর ভাই কানাই তোকে ডাকে নাইরে 

অনেক পুণ্যের ফলে জনমিলাম গোপকুলে 

তোর সঙ্গে হয় গেল মেলা 

চরণে ধরিয়ে কই, দয় না ছাড়িও ভাই 

জনমে জনমে করি যেন খেল] ॥৮ 

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন, আপনার লীলায় আপনি বিভোর॥ রাখালগণের সহিত 
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খেলায় উন্মত্ত, গাভী বৎসগণ ইতস্ততঃ ছত্রচঙ্গ দেখিয়া! কোন রাখাল বালক 

বলিতেছেন 

তাও জগ 

যাবে কেরে প্রতিবার ধেছু ফিরাভে । 

যদি রাঁর বার ফিরোবো ধেনু তবে ত তোর নফরহনু 

ওরে ও নীল তনু ॥” 

মায়াময়ের মায়া, লীলাময়ের লীলা, রহস্য ভেদ করে কাহার সাধ্য, যিনি 

জগতের পালন কর্তা, সেই ভক্তরাগুশতল্পতরু যশোদার মাতৃত্বের সাধ পুরণ 

করিবার জন্ত ন্ললিতেছেন 

“দে দেহি মাখন বড় ক্ষুধা হাযারি। 

শুন যশোমতী মাই-_আমি যে চরণ চালাতে চাই 
আমার ক্ষুধায় চয়ণ চলে না মা 
রাণি বলে প্রভাতে মথিলাম দই-__ 

উপরের সর্ বাই | 

আপনি সকল থেয়ে মিছে কৰে বলসিয়ে 

হামাত্তি বড় ক্ষুধা” 

যশোদার তিরস্কারে'গোপাল বাগ করিয়া! বলিতেছেন 

“গাপাল বলে শুন ষশোমতী মাই 

তোম্ হামারে ন| নবনী স্্িই 

হাঁম নগরকো যাই ॥ 

এ ব্রজ মাইকে। ম। বলি হাম তথু উদর পুরাই ।” 

ঘদ্দি কিছু ননী খেতে পাই 

কত রঙ্গে তঙ্গে নেচে যাই।” 

গোপাল রাগ করিয়াছেন পদকর্তা ষশোমতী তাবে' বিভোর; অমনি ব্যাকুল 
হইয়া উঠিয়াছেন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পালিলেন না; তাই বলিতেছেন-_ 

“দৌড়ে মোরে আওও রে নলিন হামারি 
লে দ্হি মাখন সব দেবি মেরি”, 

গোষ্ঠে পাঠাইবেন, বেশ বিন্যাশ করিতেছেন কিন্তু দুষ্ট ছেলে গোপাল নানা 
তঙ্গি করিতেছেন, মায়ের প্রাণ, বিরক্ত হন নাই বলিতেছেন ; 

“কত ভগ্গি জানরে সোনার গোপাল, 
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নাচিতে নাচিতে অরুণ কিরণ দিছে রাঙ্গা চরণ তুলিতে । 

কিব! চিত্র বিচিত্র নাট 

চরণে চাদের হাট 

নাচে বেন খঞ্জনিয়৷ পাখা 

বড় সাধ করি মায় সোণার নুপুর দিচ্ছে বাঙ্গাপায় 

পাঁ খানি নাচিয়ে এস দেখি (আরে গোপাল গোপাল রে ) 

অনেক পুণের কলে তোমা পন পাইলাম কোলে, 

মনে হয় সদা হারাই হাবাউ॥” 

গোপাল বড় দুষ্ট ছেলে, শাড়ীর বাঙ্তির হইলেই কাহারও ন কাহারও অনিষ্ট 

কবিয়া আসেন, বিপক্ষবাদিনী গোপীগণের নালিশ শুনিতে শুনিতে ষশোমতী 
উত্যন্ত হইয়া গোপালকে নন্ধন পর্যন্ত করিয়াছেনধ কিন্তু পোষ মানিবার নন্, 

তিনি কাহারও নিজন্থু নন্।* বশোমতী পরাস্ত হইয়া গোপালকেে তয় 
দেগাইয়। নিরস্ত করিতেছেন 

“পরাণ যাদবরে তুইরে আমার পরাণ । * 

ধেন কোথাও যেওনা এসেছে রে ছাওয়াল-ধরা ॥ 

এঘর আঙ্গণে মেল, ঘরে বসে কর খেল! । 

ঘেন কোথাও"বেগুন) রে তুই রে আমার গ্ররাণ ॥” 
গোপাল ত শুন্বার ছেলে নয়। যিনি সলগৎব্রক্মাগকে ভূলঙ+ইয়। রাখষাছেন 

তিনি কি ঘশোৌদার কথায় ভুলিবেন ? তিনি বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুলত।" 

প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া বশোদ1 অন্য রকমে কলাইন্তেছেন, বপিতেছেন__ 

«কেনন শিখেছ বে মোহন বেণ 

একবাক্ মায়েরে শোনাও রে 

গোপাল রে গেপাল রে একবার বেণ বাঞ্ধা রে॥ 

আমি শুনেছি শ্রীদাম মুখে 

তোঁর বেণু রবে নাকি ধেনু ঘোরে 
যযুনা উজান বছেরে ॥ 

এইরূপ বহু সংখ্যক সুমধুর পদের একত্র সমাবেশে রেণিটীর পদ। ইহার 

যেমন রচন, তেমনই ভাব, তেমনি উচ্চশ্রেণীর রাগ রাগিনী ইহাতে আছে। 

একুষ্ণধন সিদ্ধান্ত মহাশয়ই শেষ রেণিটীর গায়ক, শুনিয়াছি মনোহর সাই 

পদের বিখ্যাত ধীর্তন-গায়ক কাটোয়।র রসিক দাস ও প্রেমদাস বাবাজীদের 
৮. 



১৪৬ নীরভূমি | [ ৪র্থ বর্ষ, 

দুই চারিখানি বরেপিটার পদ সংগ্রহ আছে। বিপ্রদীসের গুরু বংশের বংশধর 

নবগামের শ্রীসক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয় এখন একমাত্র য়েণিটীর গায়ক 

নলিয়। অহঙ্কার করিয়া থাকেন, আমরাও তাহার গান শুনিয়াছি। তিনি 

অধিকাংশই বিজয়কুষ্ণের পদ গাহিয়! থাকেন, চেষ্টা করিলে আহার নিকট 

পদ সংগ্রকীত হলেও হইতে পারে । সন্দেহের কারণ কীর্ভনগায়কগণ অত্যন্ত 

রক্ষণশীল (('1090৮86%০) তাহারা পদাদি লিখিয়! দিতে সহজে স্বীকৃত 

হয়েন না। তবে চেষ্টা করিতে হইবে “যত্রে রতে যদি নসিধাতি কোহত্র 
দোবঃ”, দেবীপুরে পদের স্থট্রি হইতে অনেক বিখ্যাত গায়কই “রেদিটা 
গায়ক” উপাধিলাতে সন্মানিত , হইয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে পূর্ববপারের 

»কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তস্য পুল ৬ক্ষেত্রমেইহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত 

কবিরাঁজ মাধবচন্্র রায় ত্য পুদ্ধ নবকিশোর রায় সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ 

করিয়াছিলেন । এ মাধন রায় মহাশয়ের বংশেই দেশ, বিখ্যাত যাত্রাওয়াল। 

মতিলালরায়ের যাত্রা দলের খ্যাতনামা স্ুক্ গায়ক লোকনাথের সাকরেদ 

রামবাব (বামগোপাল' রায়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে জানিতেন 

রামরায় মতিরায় মহাশয়ের জ্ঞাতি, আম্মীয় বাঁ সভেদর, তাহা নহে। 
মতিলাল রায় মহাশয় বারেন্্র ও রামরায় বাটীয় ব্রাহ্মণ । ক্ষেত্রমোছনের 

মুখে বেণিটী শুনিয়! দিলীর বিখ্যাত গায়ক ছোট মিয়া, বড মিয়! ছুই ভাতায় 

একবাক্যে বলিয়াছিলেম «বাংলা মে 'এহি একঠে। চিজ হায়” । তাহার! 
রেণিটী শিখিয়। তবে স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন । 

প্রবন্ধ লেখকের গ্গাঁয় পিতৃদেব স্ুকবি ছ্দ্বারকানাণ ইংরাঙ্গী শিখিয়া 

তখনকার “ইঙ্গবঙ্গ” সমাক্রভুক্ত থাকয়। মাত্র ৩২ বংসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ 

কারয়। যাইলেও তখনকার রুচি (1050 অন্ুস।রে বখল্যকাল হইতে তিনি 

রেণিটীর গানে অত্যন্ত ছিলেন, তাহার রচিত অনেকগুলি সরস টপপ1 এখনও 

কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত দেখা যায় অদ্য বঙ্গীয় সাহিতা 

সন্মিলনের স্তায় রিরাট বিদজ্জনসংজ্ৰ সাহিত্যসভায় আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি 

ক্ষদ্রের এ অযোগ্য প্রবন্ধ লইয়। উপস্থিত হওয়া খ্রষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

কিন্তু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহবা ও করতালি গ্রহণ আমার প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ 

নহে। আমার প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য অদ্য এখানে বঙ্গ দেশের সকল গান 
হইত খ্যাতনাম। অনুসন্ধিৎস্থ সাহিত্যিকগণ শুভাগমন করিয়াছেন । সাহিত্য 

পরিষৎ, তাহার বনু স্বানের শাখা পরিষৎ এবং অন্যান্ত বহু সাচিত্য সভার 
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প্রতিনিধিবর্গ শুভাগম্ন করিয়াছেন, যদি এই প্রবন্ধ পাঠের পর কোন সহ্গদয় 

মহাত্ব। কতৃক রেণিটার সমগ্র পদ গুলি বা ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি কতক ছুই চারিটা 
করিয়। ক্রমে পদগুলি সমস্ত সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্য ভাগারের 

একটা অমুষগ্য রত্রেক পুনরুদ্ধার সংসাধিত হইবে । প্রবন্ধ পাঠকের যোগ্যতা 
নাই, সময়েরও অভাব বলিলে মত্যুক্তি হয় না, সেইঞ্জগ্ত বিনীত নিবেদন 

উচ্ছার অযোগাতা ম্মরণ করিয়া ন্থৃধীবৃন্দ তাহাকে ক্ষমা করিধেন এবং পদ 

গুলির উদ্ধার সাধনে সরুলে যথাযোগ্য চেষ্টা করিবেন । ইতি-_- 

বক্ষেত্রন'থ বন্দ্যোপাধার কাব্যকগ। 

(০ 

শত্রীশ্রীরাধারমণ জীবম-কথা | 
আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা। 

আনপ্দচক্র দি ৩৫।৩৬ বয়স্ক সুন্দর গোরবর্ণ দুবাপুরুধ, গঠন সুঠাম, 

নধর, চক্ষু ছুইটী তীক্ষ প্রতিভাব্যঞ্জক। কটকের কাটগড়া সাইয়ে ইহাদের 
বাড়ি, ইহারা কটকের বেশ প্রতিষ্ঠাৰান লোক । জাতি কায়স্থ__বনিয়াদি 

ঘর। আনন্দচন্দ্র বি, এল গ্লাশ*কবিয়।! কটকের জজ আদালতে ওকালতি 

করেন। নিজের তীক্ষবুদ্ধি ও প্রতিভাঁবলে অল্প সমরের মধ্যে ওকালতিতে 

বেশ পসার করিয়াছেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ ইত্রাজীনবিশ শিক্ষিত 

সম্প্রধায়ের মধ্যে যেসকল গুণের প্রঞাশ দেখা বায় তাহার প্রায় সমণ্তই 

আনন্দচন্দত্রে অব্যক্ত । আনন্দচন্দ্র নামে হিন্দু, কিন্তু ধণ্ম বা পরমূূর্থ সম্বন্ধে 

কোনই মতামত রাখেন না । 

আহার সম্বন্ধে চধ্নমপন্থি, কিছুতেই বিমুখ নন। কজাতিভেদট। কুসংস্কার-__ 

প্রতিমা-পুজ1 নিকৃষ্ট ধশ্ম-সন।তন আর্ধাবন্মে কোন সাপবহ্থ| আছে কিনা 

তাহার বড় খেোজখবর বশখেন না। মিপ, স্পেনসার, কৌমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 

পগ্ডিতমগ্ুলীর অঙ্ছেযেতাবাদদের ক্বায়ে কষায়িত হদয়। তবে আনন্দচন্দ্রের 

খদয়ে খ্বাতাবিক একটা কোমলতা আছে, পরের দুঃখ দেখিলে অনেক 

সময় আনন্দচন্ত্র কাতর হুইয়। পড়েন; কিগ্ত ইংরাজী শিক্ষার সুসভ্যতার 

প্রকোপে, আর ব্যবহারজীবির ব্যবসরেরু মম্জহীনতার প্রভাবে আনন্দচক্দ্রকে 

অনেক সময়ে তাহার হৃদয়ের সেই কমনীয় ভাবগুলিকে শুষ্ক ও কঠোর 

তক-যুক্তির তীক্ষ অস্ত্রের দ্বারা মনের ছুব্বলত। বলিয়া ছেদন করিতে শিক্ষা 
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দিয়াছে । আনন্দচন্দ্র খুব বাবু, নিজের সুখ-সচ্ছন্দতা আহার-বিহার ও 

নিজের স্বেচ্ছাচারিতাঁর তৃপ্তিসাধনই জীবনের উদ্দেশ্ত বুকিতযী। জীবনযাত্রা 

নির্বাহ করেন! সন ইংরাজী ১৮৯৭ সালে একদিন বেল' প্রায় দশটা, 

আনন্দচন্দ্র কাঁছারী যাইবেন, কাপড় ছাড়িতেছেন, এমন সময় একটা কুষ- 

কায় অনু থালু মলিন বেশ, সহাস্য বর্দন, বিভোর নয়ন, পাগল পাঁর। এক- 

জন করতাল বাজাইয়৷ “নিতাই'গৌর বাঁধে শ্তাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম”*এই 

নাম গাহিতে গাহিতে আনন্দচন্দ্রের বাড়িতে প্রবেশ করিল। আনন্দচন্ত্রের 

ভূত্যেরা তাড়াতাড়ি আসিয়া ভিক্ষুককে তাহাদের প্রভুর ওরূপ কুচি-বিগ- 

হিত কাধ্য করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে পাগলের সে কথায় জরক্ষেপ 

নাই, সে আপন মনেই সানন্দচিত্তে গান গার্হতে লাগিল। আনন্দচন্দ্ 

বৈঠকথানা হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে বলিলেন “এখানে কি চাস্ %, 

সে পাণলের জরক্ষেপ নাই, আপন ভাবেই বিভোর হইয়া! গাহিতেছে “নিতাই 

গৌর রাধে গ্ভাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম” আনন্দচন্ত্র একটু বিরক্ত হইয়া উচ্চ- 
কগে তীব্রম্বরে বলিলেন  “এই-_-কথা শুনচিন্ না, এখানে কি চ।স্?” 

গায়ক কথা শুনিলেন একট্র মধুর হাসিয়। বলিলেন “কিছুই না।” আনন্দ- 

চন্দ্র বলিলেন “তবে কি করিতে আসিয়ান্ছিস 645 বলিল “জানি ন1 1” 

একজন ভূৃত্যকে আনন্দচন্দ্র চারিটা পয়লা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় 

করিয়। দ্রিতে বলিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন! ভূত্য চারিটা পয়স। 

ভিক্ষুককে দিতে গেলে সে তাহাতে জষ্টেপ না করিয়া ঈ গান ধরিল 

“নিতাই গৌর রাধে শ্তাম হরেকুষ্চ হরেরাম” | আনন্দচন্দ্র বৈঠকথানা হইতে 
চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন “আরে, উহাকে পর়সা পিয়া বিদায় 

কর্না” আনন্দচন্দ্রের ত্য ত্রস্তে ঠাহার কাছে আসিয়। বলিল “বাবু 'ও 

পয়সা নেয় না, আর যেতেও চায় সা ।” আনন্দচন্দ্র বলিলেন “বেটা বদ- 

মায়েস১ আমি থাচ্চি, দাড়া” । ত্য আসিয়া ভিক্ষুফকে বলিল “আরে বাখু 

আসছে পালা, না হপে মার থাবি।” ভিক্ষক তাহার কথায় একটু হাসিল 

মাত্র। এমন সময় আনন্দচন্দ্র কাছারী যাইবার বেশে আসিয়। বলিলেন 
“এই, তুই কি চাস্?” পাগল আনন্দচন্দ্রের দিকে মাধুর্ষ্য-প্রেমময় দৃষ্টিতে 

কেবল দেখিতে লাগিল, কোন কথা কয় না। আনন্দচন্দ্র বলিলেন “পয়স। 

নে, বা” পাগলের কোঁন কথ! নাই কেবল সে গীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর 
মধুর হাস্য”। আন্নচন্তর ক্রমে রাগিক্ন। উঠিয়া খলিলেন “বেটা বদমায়েস্ 



৩য় সংখ্যা । ] শ্রীশ্রীরাধারমণ জীবন-কথা। । ১৪৯ 

এখনে বদমায়েসী জুড়েছ, তোমার বদমায়েপী ভাগগছি। এই চাবুক 

লে-আঁও ?”” পাগল সে কথার একটুযাত্র ভীত ও সক্কুচিত ন1 হইন্বা থেন 
আরো আনন্দে মাতিয়! উঠিল। তাহার চক্ষ হইতে যেন কি এ? অপূর্ব 

আনন্দত্রো্ঠ বহিন্তে লাগিল! বদনযগ্ুল যেন মধুর পুলকে উদ্ভাপিত হইয়া 

উঠিল; ওয্ঠাধর গ্রীতিপূর্ণ হাসে নু: করিতে লাগিল । আনন্দচন্দ্রকে 

তাহার ভত্যেরা জানে, হুকুম তামিল না হইলেই সর্বনাশ ।” “চাবুক 

লে-আও" বলিবামানত্র« একজন দৌড়াইয়া বাটীর সম্মুখে কাছারী যাইবার 

জন্য আনন্দচন্দ্ের গাড়ী দাড়াইর/ছিল+ কোচম্যানের নিকট হইতে ঘোড়।র 

চাবুক চাহিয়া আনিয়া হাজির* কারণ । কিন্ত আননচন্্রৎ এই ভিক্ষকের 
ভাবে বড় গোলে পড়িলেন আনন্দচন্দ্র প্রথমে তাহাকে যেরূপ অকিঞ্িৎকর 

বণিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাকে একটা “১০৩৩! 1)৩০৩।৮ নিকষ্ঠ ভি্ষুক 

নলিয়৷ বোধ হইয়াছিণ, ক্রমে বেন আনন্দচন্দ্রের বিচাববুদ্ধি) বিবেক, শাহকে 

তা» বলিতে চায় না। তাহার নিঃসঞ্কোচভখ, গ্ীতিপুর্ণ দাষ্টঃ আনন্দময় 

হাস্য আনন্দচন্দ্রকে গোলে ফেলিয়া দিল। * আনন্টগ্্র নমন্বরে একটু 

কোমলভাবে বলিলেন “তুই কি ঢাস্?” পাগল ভিক্ষক এবার হাসিতে 

হাসিতে বলিল “আমায় কিছু “খেতে দাও, আমি খাব।? আনন্দচন্দ্ 

ণলিলেন “কি খাবি?” পাগল খাল 'মুড়ি খাও” *আনন্দচঞ্জ বলিলেন 

"এই পয়সা নে-ঘ1ও গাওগে।” পাগল, বণিল “পরসা নিরে কি করব, পয়সা 

কি খাওয়। যায়? আশন্দটন্দ্রের সংশয় আরে) বৃদ্ধি হইল, আনন্দচন্ু একটা 

পাক তাহার নিকট ফেপিরা দিয়া বলিলেন “এহ নাও মুঠি কিঞ্সে 

থ]ওপগে।? 

পাগল সে রজত মুক। খণ্ডের শ্যার দুরে "রাইন দিয়া হাসিতে 
হাসিতে চলিয়া গেল। আমানন্দচন্্র কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া কাছারী 

যাইবার জন্ত গাড়ীতে উঠিপেন। গাড়া কাছ]ু্ী অভিমুখে চণিল। এই 

সমকটুকু সেই পাগলের যুগ, হাবভাব, কথা, আনন্দচদ্ড্ে হৃদয়ে মধো 

খেলিতে লাগিল, তারপর ক্লাধ্যের ব্যস্তঠার জন্ত ঠাহা বিলান হইয়া! গেশ। 

এই ঘটনার দুইদিন পরে বেলা আটার সময় দেই পাগল করহাপ 

পাঞ্জাইঝ।--“নিতাই গৌর রাধেশ্তাম হরেকুঞ্জচ হরেরাম” গাঠ্তে গাঙ্তে 

আবাঁর আনন্দচন্দ্রের বাটী উপস্থিত। নানন্দচন্দ্র আশিস ঘরে বসিয়া! মে।ক- 

মার কাগজপত্র দেখিতেছেন; পাগলের নাম গান তাহাকে আকর্ষণ কন্পিল। 



১৫০ বাঞভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

তিনি গান ও প্বর গুনিয়।ই বুঝিলেন যে সেই দিনের সেই পাগল। । একজন 

চাঁকরকে ডাকিয়৷ বলিলেন *"উহাকে এইখানে ডাকিয়া আন।” চাকর, 

বাবুর কণামত পাগল ভিক্ষককে তাহার নিকট ডাকিয়া আনিল। 

আজ পাগলের বেশের একটু পরিবর্তন। আজ নাফ্িক ও 'ললাটে এক 

উর্ধপুণড, £গাপীচন্দনের তিলক ; চাদ্বরখান| প্রথম দ্রিবন জড়সড় কর! বগলে 
ছিল, আগ্র সেখানি একটু পৌষ্ঠবান্িত হইয়া সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়াছে 
আনন্দচন্দ্র পাগলকে দেখিয়া বলিলেন “কি, আঞজ আাবার কি মনে করে %, 

পাগল কোন কথা বলিল ন| কেবন সেই সারল্যপুর্ণ মৃছু মৃদু হাস্য। আনন্দ 

চন্দ্র আবার ঝলিলেন “আজ ধে আবার তিলক দ্রেখচি, এই দিকে এস, 
তোমার ব্যাপারটা কি বল দেখি?” পাগল ভিক্ষক আনন্দচন্দ্রের টেবিলের 

নিকট হাপিতে হাপিতে আসিয়! দ্াড়াইল। আনন্দচন্দ্র বলিলেন “বোস 

এ চৌফ্িতে বোদ।” পাগল বসিল। আনন্দচন্দ্র ব্পলেন “গলায় মালা 
নাকে তিলক দেখে ত বোধ হয় বৈষ্ব, তা এখানে কি মনে করে এসেছ বল 

দেখি বাবাজী» মা 

পাগলের কোন উত্তর নাই কেখল মৃদ শধুর হাস্য, আর সরল প্রীতি- 

পুর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দচন্দ্রের দিকে চাহিয়। "আছছ। আবার আনন্দচন্্র বলি- 
লেন “কি বাবা কি মনে কুরে এসেছ খলনা।” আমায় কিছু থেতে দাও, 

আমি খাব। আঁদন্দচন্দ্র বলিলেন কি খাবে?” পাগল বলিল “মুড়ি খাব।” 

আনন্দচন্র বলিলেন “আচ্ছ। তা হচ্ছে, র্লামি এখানে কোথায় থাক ?” পাগল 
বলিল “আমি কাঙ্গাল আমার থাকাপ কি কোন ঠিক আছে? যে দিন 

যেখানে আশ্রয় পাই সেইথানেই থাকি ।” আনন্দচন্ত্র বলিলেন “খাও 

দাও কোথায় ?+ পাশপ বলিল “বে দ্দিন যেখানে জোঁটে |” আনন্দচন্দ্র বলি- 

লেন “তোমার নাম কি? পাগল বলিল “অনেকে নবদ্বীপদাস বলে 

ডাকে!” আনন্দচন্দত্র একটী টাক] লইয়া নবদ্বাপদাসের নিকট দিয় বলি 

লেন “এই নাও, মুড়ি খেতে চাচ্ছিলে খাও-গে।” পাগল--“ত1-ত খাব, 
তুম ত দ্িতে পাল্লে না; আমি চাচ্ছি মুড়ি খেতে তুমি দিচ্ছ টাকা,” বলিয়া 

নবদীপদাস একটু উচ্চহাস্য করিয়া প্হ, হাঁ, হা, সংসারটা এমনিই বটে, 
এক চাই আর পাই” বলিয়াই চৌকি হইতে উঠীয়া আপন করতাল 
বঙ্কার দিয়া “নিতাই গৌর রাধেগ্তাম হরেকুঝ হরেরাম” নাম ধরিয়া গৃহ 

হইতে বাহির হইঘ্া। আনন্দচন্দ্র একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন “আরে 



৩য় সংখ্য। | ] ভ্রীঞ্ীরাধারমণ জীবন-কথা । ১৫১ 

শোন শোন আমি মুড়ি আনিয়ে দিচ্ছি বসে। 1১? নবদীপদ্*স-_“'আচ্ছা আর 

একদিন হবে, আজ না” বলিয়া ত্রস্তপর্দে আপন মনে গাহিতে গাহিতে 

আনন্দচন্দ্রের বাটী হইতে বাহির হইয়! গেল! আনন্দচন্ত্রের প্রদ্নত্ত টাকাটা 

যেখানের সই খানেই পড়িয়৷ রহিল। 

নবদ্বীপদাস চলিয়। গেলে আনন্দচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন “এ-লোকটী! কিরূপ, 

অবস্থা! ভিক্ষুকের, কিন্তু টাকা পয়সা নেয় না 7 প্রথম ভেবেছিলাম পাগল, 
কথায় বার্তায়, মন্তিষ্ষেবর কোন বিকার দেখ যায় না। বেশ বৈষ্বের; 

বৈষ্ণবগুল। প্রথমেই অশিক্ষিত গওযুখ” হয, কিন্ত ইহার হাবভাব কথ। বার্তায় 

যেন তাহা! বোধ হয় না। আমার কাছে আসে কেন? *আমি ত ধর্খের 
কোন ধার ধারিনা। অশমার কাছে কি-প্রত্যাশায় আসে? জিজ্ঞাস! 

করিলে কেবল বলে কিছু খেতে দাও, তাও মুড়ি ভিন্ন আর কিছু খেতে চায় 

1, আঙ্গ দুর্দিন খেলেনা, আমিও দিলাম লা। এইরূপ অনেক কথা আনন্দ 

চন্দ্র আপন মনে মনে আলোচনা করিতেছেন) এমন সময় টং টং করিয়। ঘড়ি 

আনন্দকে সেই চিন্তা ঘোর হইতে জাগ্রত করিয়া, দিল । তিনি আসন ত্যাগ 

করিয়া উঠিয়। স্নান আহার করিয়! কাছারী বাইবার জন্য প্রত্বত হইতে 

গেলেন। বির 

এই ঘটনার পীঁচ দিবস গরে বেল প্রায় সাুড় ছয়টাঃ আনন্দচন্দ্র কছাবী 

হইতে আসিয়া হাত সুখ ধুইয়৷ বাড়ির, উঠানে একথার্নি চৌকিতে বসিয়া 
সটকায় তামাক খাইতেছেন। একটী অন্ন বয়স্ক শিশু সম্তুান ও 
একটা অন্পবয়স্ক বালিকা নিকটে খেলা করিতেছে, এমন* সময়ু 

নন্দীপদাস করতাল বাগাইয়। “নিতাই গৌর রাধাশ্যাম হরে- 

কষ্ট হরেরাম'” নাম “করিতে করিতে আমিরা উপস্থিত। আনন্দচন্ত্র আজ 

নবদীপদাসকে দেখিয়াই যেমন কেহ কেণন বস্কর অগ্সন্ধান করিতে করিতে 

তাহ। হঠাৎ পাইলে অগ্রাপ্ত আকাঙ্গার সহিত, প্রাণের ব্যগ্রতার সহিত 

প্রাপ্তির হর্ষ-বিমিশ্রিত হইয়া একটা আনন্দের ভাব ফুটিয়। উঠে__আনন্দ- 
চন্দ্র সেই ভাবে “এই যে এস এস” বলিয়া নবদবীপদাসকে প্রথম অভ্য- 
ন। করিলেন। “আর একুখান! চৌকি নিয়ে আয়” বলিতেই একজন ভৃত্য 
একখানি চৌকী আ নয়া দ্রিল। আনন্দচন্দ্র নবদ্বীপদ্দাসকে তাহাতে বমিতে 

বলিলেন। নবদ্বীপদ্ধাস বগিলে আনন্দচন্দ্র বলিলেন “তবে ঠাকুর আঙ্গ কি 

মনে করে বল” নবদীপদাস আজ একেবারেই বলিলেন “সে দিন বুলে 
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গিয়েছিলাম, আজ মুড়ি খেতে এগেছি।” আনন্দচন্্ বলিলেন “মুড়ি কেন 

অন্ত কিছু খাবার খাও আনাই ।'। ' 

নবদীপদাপ বলিলেন «ন। মুড়ি খাব, দ্রিতে পার ত বল? নইলে যাই ।” 

আনন্দচন্দ্র বলিলেন “আচ্ছা তাই আনাচ্ছি বোস" বলিয়া একজন তৃত্যকে মুড়ি 

আঁনিতে *বলিলেন। ভৃতা চলিয়া গেলে আনন্দচন্দ নবদীপদাসকে বলিলেন, 

“আচ্ছা তুমি মামার কাছে রোজ রোজ আস কেন ১” নবদ্বীপ বলিৰেন, 
«তুমি বল্তে পার রোজ রোজ কাছারী যাও কেন?” নবদীপদ্াসের এই 

কথায় আনন্দচন্্র একটু স্তপ্তিত, একটু হাশ্চম্যাস্বিত এবং ঈষৎ বিরক্তও হই- 

লেন। স্তন্তিত ,হইবার কারণ ন্বদীপের নিত্তর্ক সরল বীধ্যবস্তভাব, একটা! 
সামান্ত পথের কাঙ্গাল হাশর মত একজন প্লিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান ধনীকে 

যে ভাবে প্রশ্ন করিল তাহাই আশ্চধ্য হইপার কারণ । আনন্দচন্দ্রের ধারণ! 

তিনি একজন বক্তা, স্মীম।ংসক' ও সুশিক্ষিত, আঙ্গ পর্যন্ত সংসারে সমস্ত 

ঘটনাই তাহার এই ধারণাকে পুষ্ট করিয়াছে । বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন 

যে কেহ তাহার সহিত কোন বিষয়. বিচার করিতে আসে সকলেই 
আনন্দচন্দরের তীক্ষবুদ্ধির নিকট প্রায়ই পরাভূত হন। ওকালতিতে অন্প- 

বয়সে তিনি অনেক প্রবীণ প্ককেশ ও নব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবিকে নাস্তা- 

নাবুদ করিয়া আপন প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন। অনেক চতুরধ্রগণ্য 

মকেল ঠাহার অক্ষ চাতুধ্যের সহায়তার জন্য অর্থ ও তোবামোদে 

তাহাকে পৃঙ্জ1] করিয়া থাকেন। আর্ত সেই তিনি একট! তিক্ষকের প্রশের 

উত্তর দ্রিতে থতমত খাইলেন। আর বিরক্তির কারণ নিজের অহঙ্কারে 

আঘাত ; আনন্দচন্ত্র নবদীপদ্দাসের কথা শুনিয়া একটু চিন্ত। করিয়] বলি- 

লেন «“আামি কাছারিজে যেজন্ত যাই তুমিও কি আমার নিকট সেই ভগ্ 

আস ।” নবদ্বীপদাস বপিলেন “আমি মূর্খ, তুমি লেখাপড়া জান, আমি 

শুনেছি তোমাদের বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে সকলি এফ নিয়মের অধীন, তা, 
স্টে। বদি সত্য হয় ত এটা ন। হবে কেন ?” আনন্দচন্দ্র বলিলেন প্তুমি কি 

বল্ছ আদি বুঝতে পাচ্ছি না।” নবদীদাস বলিলেন “তোমার! হয়ত ঈশ্বর 
মাননা, কিন্তু নিম মান, বিজ্ঞান মান; তোমাদের বিজ্ঞান না! বলে যে, 

ঘে নিয়মে এই পৃথিবী, চন্দ্র গুরধ্যঃ গ্রহ নক্ষত্র আপনাপন স্থানে ঘুরচে 
সেই নিয়মেই একট? গাছের পাতা মাটিতে খসে” পড়ে? 

আনন্দচন্দ্র বলিলেন “হ1 তা?ত সত্যই, যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে।” 
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নবঘীপদাস বলিলেন “তা যাই বনুক তা আমি জানিনে, কিন্তু ওকথাটা 
বদি সত্য হয় তবে তুমি মনে কর যে তুমি, একটী চন্দ্র, সূর্য বা পৃথিবী 

কেন না তোমার অনেক এবর্যয আছে। তুমি নিজে উকিল, তোমার . 

এই এত বড় বাড়ী, এত চাকর গাড়ী ঘোড়া, তুমি কত টাকা রোজগার 

কর, ধর “তুমি একটা এই রকম কিছু মন্ত বড়, আর আমি অতি সামান্য 

ভিক্ষুক; আমার কিছুই নেই: পেটের দায়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই, আমি 

একটা ছোট গাছের পাতা, কিন্তু আমরা যে দুঙ্জনেই এই সংসারে ঘুরচি 
তার কারণ কি এক নয়? আনন্দচন্দ্রের চক্ষু" যেন একটু বিস্তারিত; 
মুখমগ্ুল একটু আরক্কিম হইস্সা উঠিন্ কিছুক্ষণ নবদীপদাসের মুখের দিকে 
তাকাইয়া বলিলেন «মামি ত' কাছারীতে যাঈ টাকা রোজগার কর্তে, 

তুমিও কি আমার কাছে সেইজন্ঠ আস ?” 

নবদ্বীপ। হয় তুমি আমাকে ঠকাবার তরে একথাটা বলছ-_-ন1 হয় 
তুমি তোমার নিজের* মনের ভাব সত্য করে বুঝে দেখনি। 

আনন্দ। কেন? 

নবদ্ধীপ। তুমি কাঁছারীতে সত্যই টাকার জন্য যাও? তা! যদি যেতে 

তা হলে টাক। পেয়েই সেই টাঁক! নিয়ে চুপ করে বসে থাকৃতে,_-তা কি থাক? 

আনন্দ। টাকা রোজগ্াঞ্জ কাঁর আমার অভাব পূরণের জন্য ! 
নবদ্বীপ। তা হলেই দেখ টাকার জগ্গু কাছারীতে যাও না, অতাব 

পূরণের জন্য যাও 

আনন্দ। বেশ তাই হ'ল। 

নবদ্ধবীপ। এই অতাবট। কি? 
আনন্দ । খাওয়৷ পর জীবনযাত্রা! নির্বাহ ! 

নবদধীপ। আচ্ছা বেশ, খাওয়া পরা জীবনযাঁত্র! নির্বাহ__-এখন বল 
দেখি এই নিজে থেয়ে পরে আর স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে খাইয়েই কি আমর 

পরিতৃপ্ত, আর এই খাওয়া পরা খাওয়ান পরানই কি শেষ, না আর কিছু 

আছে? 

আনন্দ। আর কি থাকৃবে? 

নবদ্ধীপ। বেশ করেখভেবে দেখ, আমবা খাই পরি আর খাওয়াই পরাই 
কেন? 

আনন্দ। তাতে আমার মুখ হবে, আমি সুখ পাব এইমাত্র, আর কি? 
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নবদ্বীপ। তা! হলে ভাই এখন বল দেখি তুমি টাকার জন্য ন। স্রখের 

জন্য ? 

আনন্দ। সুখের জন্যই নটে। 

. ননদ্বীপ। আমিও আমার সুখের জগ্ত তোমার কাছে আসি। তোমার 

নাম আনন্দচন্্র গুনে একটু আনন্দের কিরণ পাবার জন্য আসি । এমন সময় 
ভত্য মুড়ি লইয়া আসিল । আনন্দচন্দ্র রলিলেন “এই তোমার মুড়ি এমেছে।” 

ননহ্বীপ আনন্দোৎফুল্লভাবে ব্যগ্রতার সহিত ভূত্যের হাত হইতে মুড়ির পাত্রটা 

লইয়। বলিল “ব!, বেশ হয়েছে, £দখ আমার এটা গৌড়ামি আছে, 

এগুলো তোমাদের ভাল লাগবে না, কিন্ত কিকরব? সংস্কার বা স্বভাব 

ছাড়া বড় মুদ্কিল/ একটা তুলমিপাঁতা চাই, এ যুড়িগুলো৷ ভোগ দিতে হবে, 
তাহা না হলে সংস্কার দোষে এ খেয়ে আমার সুখ হবে না, তা এখানে পাওয়! 
যাবে না।১ | 

আনন্দ। তা' যাবে না কেন আরে ঘ। তুলসীপাতা৷ নিয়ে আয়” । 

ভৃত্য তুলসীপাতা 'মানিতে গেল। 

বাবাছী বলিলেন,''আনন্দচন্দ্র তুমি কি ভান্ছ? ল্লামাদের এই তগবানকে 

নিব্দেন একট! কুসংস্কার মাত্র না ?” র 

আনন্দ। ঠিক এ কথাটা নয়, তবে অনেকটা এই রকম বটে, আমি 
তাবছি গ্যার অস্তিত আমরা 'স্থির করতে পারি না, যার তেমন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না, তাকে মাবার আবেদন নিবেদন কর। কেন ? 

নবছ।প! অতি সত্য কথা, প্রকৃতই আমরা ত।র অস্তিত্ব স্থির করিতে 

পারি না'। 

আনন্দ। তাই যদি হয় তবে নিবেদন তাকে করা (কন? 
নবদ্বীপ। আচ্ছা ভাই তোমার পিতা কি বর্তমান? 
আনশন্দ। না। | 

নবদ্বীপ। তাকে ভোমার বেশ মনে আছে? 

আনন্দ। তা" আছে বৈ-কি। 

নবদধীপ। তোমার পিতাঁমহুকে তুমি দেখেছ? 

আনন্দ। না। | 

নবদ্বীপ। প্রপিতামহকে বোধহয় দেখনি ? 

আনন্দ। না। 

8 
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নবদ্বীপ |, এদের বিষয় বিশ্বাস কর? 

আনন্দ। কিরূপ বিশ্বাস! 

দবদাপু। এই এ'রা"এক সময় পীবিত ছিলেন ও এক সময়ে তোমার 
মত সংসার করতেন। তোমার প্রপিতামহের পুত্র তোমার পিতামূহ, পিতা- 
মহেগ পুত্র তোমার পিতা; পিতার পুক্র তুষ্ষি। 

আনন্দ। হণ তা করি বই কি! 

শব্দীপ। কেন? কেন যুক্তি বা প্রমাণে তুমি তোমার পিতামহ বা 

প্রপিতামহের অস্তিত্ব বিশ্লনা কর?" * 

আনন্দ । (একটু চিন্তা করি! বণিলেন) আমি নিগেও আমার এই চার 

দিকের এই প্রত্যক্ষ মানবসমাজ তাদের অগ্তিব*বিশ্বায়ু করিবার যুক্তি ও 

প্রমাণ । 

নব্দীপ। তা হলে কোন অপ্রত্যক্গ বিষয় অন্ত প্রত্যক্ষ বিষয় দেখে 

বিশাস করা যায় এটা স্বীকার, ৭ বিশ্বাস কর ৪ 

আনন্দ। হ|_-তা বর্পর বৈকি। 

নবদ্বীপ। ওবে ঈশ্বর সন্বপ্ধে কেবল এঁটে কর না, বা এ না করাট। আজ. 
কাঁণের শিশ্ষার অভিমান, তাই কর না? 

আনন্দ । কেন, কিসে? 

নবদীপ। নয়ত কি? তোমার “নিজের অপ্রত্যক্ষ প্রপিতামহ ও 
পিতামহের বিষয়, তোমার আর পরের প্রত্াক্ষ মানবসমাজকে দেখে, আর 

নিজেকে দেখে বিশ্বাধ কর, আর তোমার চারধারে উত্তরঃ দক্ষিণ, পুর্ব 
পরম, উদ্ধী ও অধঃ «থে দিকে দেখবে সেই দিকে প্রত্যক্ষ, সচ্চিদানন্দময়ের 
আনন্দময় প্রকাশ দেখে তাকে বিশ্বীস,করনা ৪ প্রত্যক্ষবাদই বদি বথাথ 

স্বীকার কর, তবে এক বিষয়ে কর আর এক বিষয়ে করতে পারন। কেন ? 

সংসারে কর্তা ব্যতীত কন্ম হয় না; অষ্টা ব্যতীত স্থষ্টি নাই, এত প্রত্যক্ষ, 
তবে এই জগংস্ৃষ্টি, এই স্থাবর জঙ্গম নদ নদী, গিরি মরু, আকাশ, নক্ষত্র, 
চশ্্র স্ধ্য, তরু, লতা, ফল পুষ্প, শস্ত; পক্ষী, পরিবেষ্টিত এই অপুর্ব মহিমাশিত 
আনন্দময় স্থষ্টির অ্রষ্টাকে বিশ্বাম কর না কেন ভাই? 

ক্রমশঃ 

নিত্যানন্দ দাস। 
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খেয়ার মাঝি । 
জগাই পাট.নি তাহার ক্ষুদ্র চালাঘরের তিতর বিয়। “তামাক ' খাইতে 

খাইতে বাহিরের দিকে চাহিয়। বলিল “বাপরে আঞ্জ কি দুয্যুগ পানি হবি হ 

এত ঝাড় আবার কেন ?” হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সে ত" ঘাটে তান্থার 

নৌকা খান! খুব শক্ত করিয়া বীধিয় আপে নাই। ভাবিল এ রকম ঝড়ে 

যদি কোন রকমে একবার বাধন খুলিয়া যায় তাহ! হইলে নৌকার কোন 

সন্ধানই আর পাওয়া যাইবে না। অগত্যা] জগাই উঠিয়া একটা ছোট 

কেরোসিনের ল্যাম্প জালিয়৷ লনের ভিতর রাখিল, লঠনটির একদিকের 

কাঁচের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় সেম্থানটুকতে জগাই কাগজ দিয়! লইয়। 
কাজ চালাইতেছে। ছাতা ও আলে। লইয়! বাহিরে আনসিয়। হুয়ারে শিকল 

তুলিয়। দিতে দিতেই আলে। নিভিয়া। গেল। ঝড়ের সহিত একট! বিশিষ্ট 

অস্ীয়তীচ্চক সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া সে দুয়ার খুলিয়া লঞ্টন রাখিয়া দিল ও 

পুনরায় ছুয়ার বন্ধ করিয়া, অন্ধকারেই বাহির হইল।” 
জগাইয়ের কুটির হইতে ইচ্ছামতী নদী এক রশিমাত্র দূর। নোকায় 

উঠিয়া সে খেয়া ঘাটের খোটার সহিত নৌকাখানি খুব শক্ত করিয়া! ব|ধিতে- 

ছিল, এমন ময় বাতাসে তাহার ছ।তি উড়িঘ। গেল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকট 

ক্ষীণ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল-_-“ক্র্বি-_ওগো-মাঝি 1” সে তাড়াতাড়ি 
ছাতিটী'কুড়াইয় আনিয়া! বন্ধ করিল ও উতকর্ণ হইয়া! বদিল। আবার ওপার 

হইতে শব্দ আসিল “ওগে। পার করে দাও না গা”। দ্বিতীয়ন্বর বালিকার, 

জগাই বুঝিতে পারিল। সেস্থির করিল নিশ্চয়ই ওপারে কেহ অনেকক্ষণ 

হইতে ঢাকিতেছে ও অপেক্ষা করিতেছে । জগাই চীৎকার করিয়! “ভয় নেই 

- এই ছাড়লাম নৌক11” পলিয়! ক্ষি প্রহস্তে নৌক1,.খুলির দাড় ঠিক করিল। 
উদ্দাম বাতাস ও তুফান মিলিয়! অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীবক্ষকে বিক্ষুন্ষ করিয়া 

তুলিতেছিল গাই অভ্যাস মত এবং বিদ্যুতের আলোকে পরপারের উদ্দেশে 
বাহিয়। চলিল। | 

পরপারে নৌকা লাগ!ইতেই জগাই তাড়িতালোকে দেখিতে পাইল ছটা 

সিক্ত মন্ুষ্যমুন্তি তীরে দাড়াইয়া। তাড়াতাড়ি তাহারা নৌকার উঠিয়া 
বমসিলে জগাই নৌক। ছাড়িয়। দিল। বার-কয়েক পর পর বিছ্যাতের আলোকে 

সে 'দেখিল পথিকর্দের মধ্যে একজন বদ্ধ ও একটী বার তে'র বৎসরের 
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বালিকা । পরঘাটে নৌক। বাধিয়! জগাই বলিল “নাব গো এবার। তা, 

তোমর! এ-ছুষ্যুগ কোথায় যাবে এ রাতে?” বৃদ্ধ “বলিল আমাদের বাড়া 

রতনখাণি শ্তখান হতে চবর ক্রোশ। রাতে আর কেমন করে যাব। 

এখানে কি বাবা, কোন বাড়ীতে রাতটার জন্য মাথা রাখবার ঠাই পাব না?” 
“এতু রাতে আর কেথায় যাবে 2 তা চর্ল আম্মার ঘরেই চল যাই।”” বণিয়। 

জগাই ৫ুই অভিথিকে পদ দেখাইয়া আপনার কুটীরে,আনিল। 

জগাইয়ের একটি মাত্র ঘর। তাহারই* কিয়দংশ।০স রন্ধনের গন্য ঘিরিয়া 
ণইয়াছে। ঘরে একটী*চোঁকী তাহাতে জগাইয়ের যৎসামাগ্ত শয্যা সর্বদাই 

বিছান থাকিত। একটী মাদুর ঘরের এক কোণে থাকিত; সেখ!নি অভ্যাগত 

ব1 বন্ধুবান্ধবদের বসিতে দিবার ভন্ ব্যবহৃত হইতএ 

জগাই ঘরে আসিয়] আলেন জ্বালিল ও ,ছুইখা(ন বস্ত্র ছুই জনঞ্চে দিল। 
তার পর তামাক সাজিয়। দাওয়ায় মাছুর বিছাইয়1 বৃদ্ধকে লইয়া সেখানে 

বাসল। বাণিকাটী ঘরের -ভিতর জগায়ের শধ্যায় বিশ্রাম করিতে 

লা(গল। এ পু 
জগাই জিজ্ঞাস! করিল “তোমরা,আপনার। ?” 

বৃদ্ধ বলিল আমরা “পাট পরী” । 

জগাই-_-তাহলে আর ভাবনা কি ? তোমাদের ত এবেলা থাওয়া হয়ন 

মাম চট.করে চারটা তাত চড়িয়ে দিই, দিয়ে গল্প সল্প করি। * 

কথামত জগাই ভাত চড়াইয়! কলিকাটা পালটাইয়া লইণ। শ্হ"কাটা 

€দ্ধের হাতে দিয়। জ্গাই জিজ্ঞাসা করিল তোমর। কেথায় গিয়েছিলে % 
এন রাতে আসছিলে ক্রেন ?” বুদ্ধ বলিল “সে অনেক কথ বাপুঃস্থির হয়ে 

তোমায় সব বলছি । তুমি বড্ড উপকার ,করেছ কিন্তু; এসময়ে নদীর ধারে 

তুমি ষর্দ না যেতে তাহলে কি দশাটাই হত আমাদের ।” 

জগাই-_-পরমেশ্বর তোমাদের বাচায়েছেন তা না হপে এমন হুর্যে!গে 
কি আমি গাঙের ধারে যাই! ভাগ্যে আমি নৌকার বাধনটা খুলে এসে- 
ছিলাম। আচ্ছা তোমর! রতনথালি যাবে ত। এ থেয়! পার হতে এলে কেন? 
নবীননগরের ঘাটে গেলেই ত, স্ুবিধ। হত। 

বৃদ্ব-_ত| হ'ত কিন্ত সে জো” যে নেই। তবে বলি শোন। গায়ের 
লোকেরা আমার উপর অসন্তষ্ঠ হয় তাই আমি এর ছেড়ে গিয়েছিলাম । 
কিন্তু কিছুই হোল না। হয়েছে কি জান? আমার মেয়েটা আজও বিষে 
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দ্রিতে পারিনি। সবাই যদি মিনি দোষে গরীবের উপরে আড়ে হাতে লাগে 
তাহলে আমি কেমন করে পার্ব। গেল বছরের আগের বছর একটা পাত্র 
ঠিক করলাম। ছেলেটা খাটায়েঃ বেশ কাজের লোক, শিষ্ট শার্ত, ধানের 

জমিও কিছু ছিল। কিন্ত আমার এমনি বরাত যে বিয়ের আগের দিন রাতে 

ছেলেটা সাপের কামড়ে ম'ল। তারপর দ্দিনকতক আর পাত্তর পাইনে। 

একদিন আমাদের গায়ের মহিন্দরঃ তার তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, 
সে কিনা এসে বলে পাটনীর পো! আমার সঙ্গে তোমার লক্ষমীমণির বিয়ে দাও । 

এখন ওকে কেউ বিয়ে কর্তে রাজী হবেনা। দেেখদেখি আমার একটা 
মাত্র সম্তান, আমার মাওড়| মেয়ে তাকে কি আমি একটা বুড়ে৷ কে ধরে দিতে 
পারি। আমি স্বীকার হলাম না। এই হলতার রাগ, বলে,গেল “দেখি আম 

থাকৃতে কে তোমার এই ধেড়ে মেয়েকে বিয়ে কারে । তার পর বিদেশ থেকে 

কত পাত্তর আন্লাম সবাইকে সে'তাংচি দিয়ে থেদিয়ে দিলে । শেষ গঁ। ছেড়ে 
থবশুরবাড়ী গেলাম, ভারলাম সেখানে কেউ জানবেনা, একটী পাত্র সন্ধান করে 

লুকিয়ে বিয়ে দিয়ে চলে আমবো, এক গায়গায় সব “স্থির করেছিলাম, সেট। 

এ ছুধমন্কি করে জানতে পেরে আবার ভেঙে দিল। তারপর সেখাণে 
টেকা তার হ'ল। তাই চলে আস্ছি। নবাননগরের ঘাটে গেলে মেয়েন 
সামনে সবাই নানা কথা বল্বে'তাই এখান দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছিলাম । 

, ক্রমে বৃদ্ধের মনের বাধ খুঁলিয়। গেল।, নিব্বিচারে সেজগাইকে অআাহার 

সমণ্ড কথ। বাঁণয়া গেল। তাহার করার অধিক[ংশই মেয়ে লক্ষমামণিণ 

স্ন্ধে।' ধৃদ্ধ বলিল “দেখ জগাই, আমার লক্ষী ছেলেবেল। থেকে বড় 

শান্ত। মা যেন আমার সাক্ষাৎ লক্ীঠাকরুশ। আমারই স্তারও বড-ড 

তাল 'ছিল। তার নবদ্বীপের কাছে বাপের বাড়া কিনা খুৰ লেখাপড়। 
শিখেছিল। আমায় কত রামায়ণ মহাভারতের গল্প বল্ত। আমি ত 

অবাক হয়ে যেতাম। সেইইন্তিরি যধন আমার মরে গেশ লক্ষমীর বয়দ 

তখন সবে সাত বছর। আমায় কা্দিতে দেখে আমর চোখ মুছিয়ে বললে 

বাধা তুমি কেদনা আমি তোমায় মার মত' করে রেধে দেব, তোমায় 

কথনে! বকৃব না। সেই ইস্তক আমি আর ওর সুমুখে চোখের জল 
ফেলিনি। কিন্ত এমনি আমার বরাত বাবা যে সেই মেয়ে আমার পনেরো 

বছরে পড়ণঃ আঙও তার বর জোটাতে পাখিলাম না। মেয়ে আমার 

মনমখ। হয়েছে, মনের ঘেনায় আর আমার পানে তেমন ভালোকরে চায় না 1” 
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কথায় বার্তায় রাত বেশী হইয়াছে দেখিয়। জগাই সবাইকে খাইতে 

দ্িল। অতিথি ছুইজনকে হিণ্রেস্তান দরিয়া আপনি দাওয়ায় শষ্য। গ্রহণ 

করিল। 

| (২) 

পরদিন প্রভাতে গাই যখন তাহার অতিথি ছুটীকে রতনপুরের পথে 
অগ্রসর করিয়! দিয়া গৃহে ফিরিল তঞ্চন তাহার চিত্তে সে এক অভূতপুক্র 

তাৰ অন্থুভব করিতে লাগিল । সেই একরাত্রির ,অতিথিকে আর একটা- 

বার ফিরিয়। পাইবার জন্ী তাহার সমস্ত হৃদ উনুখ হইয়া উঠিল । লক্ষমীমণির 

দুঃপের কাহিনী শুনিয়া,সে লঙ্্মীম্ণির চক্ষে যে অশ্রুরেখার কল্পন! করিয়া- 

ছিল তাহাতে তাহার চক্ষে, সেই প্রিয় অতিথিকে আরও মনোরম করিয়া 

তুলিল। তিনবারমাত্র সে তাহার দিকে চাহিস্কাছিল ! প্রথমবার সেই 

নদীতীরে অবিশ্রান্ত রষ্টির মধ্যে যখন সে ছুটীভীত কম্পমান অতিথিকে 

নৌকা হইতে নামাইবাঁর জন্ত বাহু অগ্রসর করিয়। দিয়াছিল। সেই 

হড়িতালোকে তাহার প্রথম দ্বেখা । তারপর যখন সকলকে আহার করা- 
ইয়। তাহাদের জন্য শধ্যা" পাতিয়। দিয়া সে বাহিরে আদিতেছিল তখন 

লক্দীমণি তাহার দিকে চাহিয়াছিল। খেই একটীমাত্র প্রশংমমান দৃষ্টি 

তাহার সমস্ত পরিশ্রমকে প্রাপ্য হইভেও অধিক পুরস্কৃত করিয়াছিল। 

কৃতজ্ঞতায় আদ্র ন্িপ্ধ সে দষ্টি তাহার মর্ধস্থান আলোড়িত করিয়াছিল | 

শেষ বারে যখন সে তাহাদের বিদশয় (দিয়! পথের ধারে ্ান-দৃষ্টিতে * 

দাড়াইয়াছিল, সেই সময়ে আর একটীবার লক্মীমণি তাহার পানে চাঁহিয়।- 

ছিল। সেচাহনি তাহার সমস্ত শরীরে পুলক সঞ্চার করিয়৷ চক্ষে অশ্রু" 
আনিয়াছিল। ৃ 

জগাইয়ের আটবৎসর বয়সের সময় মা মারা যান, তারপর চৌন্দবৎসর 

বয়সে সে বাপকে হারায়,॥। তাহার পর হইতে সে কাহারও ভালবাস! 

পায় নাই কাহাকেও ভালবাসে নাই। কোন গতিকে এর ওর দ্বারে খাটিয়া 

মানুষ হইয়াছে, তাহাকে সকলে আধপাগল। বলিত। ইদানীং তাহার 

কোন পাগলামি দেখা যাইত" না কিন্তু ছেলেবেলা হইতে তাহার হাতে 

পাগলাকালীর লোহার বালা ছিল। ন্শেষ কোন উত্তেজনার কারণ 

ঘটলে তাহার সে উন্মস্ততা দেখ। দিত, আবার হুইএক মাস পরে সারিয়া 

যাইত। তাহার মাতার মৃত্যুর পর এ রোগ প্রথম দেখা দেয়। পিতৃ- 



বিয়োগের পর দ্বিতীয় ঝার হয়, তারপর উন্মত্ততা আবার আসে যখন তাহার 
এক মনিব একবৎসরের বাকী বেতন ন। দিয়া--তাহাকে বহিস্কত করিয়। 

দিয়াছিল। যেকোন কারণে অতিরিক্ত ভাবিলেই তাহার মাথা গরম হইয়। 
উত্ভিত, সে বুঝিতে পারিত আবার শীঘ্রই জ্ঞান হারাইবে। 

লক্ষীমণি ও তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের পর ছুই তিন দ্রিন সে 
কেমন এক রকম উদাস হইয়। রহির্দী। ছুইদিন তাহারমুখে অন্ন রুচিল না, 
তাহার ভয় হইল হয়ত সে আবার পাগল হইয়! বাইবে। * 

কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল- আচ্ছা লক্ষীমণি যদ্দি আমার বউ 
হইত। সারাদিন খাটীয়। গিয়!.ঘদি (দখিতাম মে কুঁড়েখানি আলে করিয়। 

আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার হাতের দাড় হাতে রহিত। 

একধানি হাঁসিভরা ভালবাসাভরা মধুর মুখ তাহার চোখের সাম্নে ভাসিয়ঃ 

উঠিয়া তাহার ছুটীচক্ষু সজল করিয়। তুলিত। শেষে আরোহীরা যখন 
বলিত কিরে জগ! দাড়িয়ে ঘুখচ্ছিদ্ নাকি ? তখন'তাহার চমক তাঙ্গিত, 
একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। নীরবে সে পথকদের পার করিয়া দিত। 

একদিন সকালে উদ্বিয়া জগাই ভাবিল আমি কেন একবার চষ্ট 

করিয়া দেখিন। লক্ষীমণির সহিত আমার বিবাহ হয় কি না। তার 

ধাপ যদি মত দেয়। জগাইয়ের একটা 'ছোট বাক্স] ছিল, সেটা খুলিয়। 
গণিয়া দেখিল তাহার ৩৮. টাক আছে। জগাই টাকা কটী চাদরের খুটে 
বাধিল। তাবিল একটী বিবাহের পণস্বরূপ দিবে, তবু কি লক্ষীমণির বাপ 
রাজী, হইবে না? সে আর কাল-বলম্ব না করিয়া বৃতনখালি অভিমুখে 

 প্ুওনা হইল। ্ 

লক্ষীমণির বাপ বনমালীর নিকট আসিয়। জগাই সব কথ। গুছাইয়। 

বলিতে পারিল না।' কিন্তু তাহ! হইলেও তাহার ভাবার্থ সহজেই বোধ- 
গম্য হইল। জগাই যাহা বলিগ তাহার মর্ম এই-সে লক্ষীঘণিকে 

বডড-_সত্যি--বডড ভালবাসে, তাহার সঙ্গে লক্ষীমণির বিবাহ ন! দিলে 
সে পাগল হইয়। যাইবে । ৩৮ সে বিবাহে পণ দিবে । তাহার পর সে বনমালী 
পায়ে ধরিল ও বেশী বলিতে কীদিয়া ফেলিল। বনমালী তাহাকে সঙ্গেহে 

হাত ধরিয়া তুলিল। বলিল-__তুমি বাব আমাদের সে দিন বাচিয়েছ। 

আজ আবার দুবার ক'রে বাচালে। আমিও ভাবছিলাম তোমাকে এক- 

বার একথ। বলে দেখবো। পণের টাক। কি দরকার বাব।? আমার য৷ 
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কিছু খুদকুঁড়ো আছে সবইত আমার মেয়ে জামায়ের। তুমি বাবা এখা- 

নেই থাকৃব্ে। আমি বুড়ো বয়সে আমার লক্ষীকে ছেড়ে কি নিয়ে 

থাকবে? বৃদ্ধ কাদিয়া ফেলিল। চোখের জল মুছিয়! বলিল--নল থাকবে 

তে। বাবা 
জগাইয়ের ক বাম্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। €৫স শুধু ঘাঁড় নাড়ি সম্মতি 

জ্জাপুন করিল । 

বনমালা বলিল-_চার দিন তোমার ওখান হঠতে এসেছি--বভ্ড ভিজে- 

ছিল কিনা, তাই এসেই লঙ্গীর জর ছরেছে। ছু দিন কিছু খায়নি। 

দ্রটা মা দুর্গার কৃপাক্চ সেরে গেলৈই বিয়েটা শীগণির দিয়ে ফেলি। 
পাশের ঘরটাতে লক্গমীমণি শুইয়াছিলঃ সে জগাইয়ের কথা সব শুনিতে 

পাইয়াছিল। রোগযন্ত্রণার ভিতরেও সেই উন্মগ্ের প্রলাপের মত কথা কট! 

তাহাকে অপরিসীম তৃপ্তি ছ্িতেছিল। ল্স্দীকে না পেলে আমি-পাগল 

হয়ে যাব”_-কথাট। সুরের মত তাহার কাঁণে বাজিতেছিল। 

লক্ষীকে দেখিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া জগাই লক্ষ্য করিল-_ 
লক্মীর ছুটা চক্ষে ছুই বিন্ অশ্রু, যুক্তার মত টলটল করিতেছে । তাহার মনে 

হইল যদি সে সোহাগচুদ্ধনে এ দুটা বিন্দু মুছাইয়৷ লইতে পারিত? তাহার 
কম্পিত করম্পশে যদি যুহুর্তের্র মধ্যে লক্ষ্মীর সমস্ত বোগ দূর করিয়! দিবার 

ক্ষমতা তাহার থাকিত 

(৩) 
বড় আনন্দে গাই গৃহে ফিরিল। তাহার আনন্দ রাখিবার ঠাই+নাই। 

পথে ফিরিতে সে যা কিছু দেখিল তাহাতেই তাহার চক্ষু জুড়াইয়া গেল |” 
পাখীর ডাক যে এত,মিষ্ট, নদীর ঢেউ, ধানের ক্ষেত যে এত সুন্দর সে 

তো৷ এতর্দিন তাহা লক্ষ্য করে নাই! ,কে তাহার চক্ষে নিমিষের মধ্যে 

সৌন্দর্য্যের অঞ্জন পরাইয়, দিয়া গেল যে, যাহার পানে সে চায়--তাহাই 

এত সুন্দর দেখায়? জগাই দেখিল নদী হইতে জল লইয়। পল্লী তরুণীর! 
চঞ্চল চরণে চলিয়াছে। একখানি সুন্দরমুখতর। ক্ষুদ্র গৃহকোণ কল্পনা 

করিয়া! জগাইয়ের চক্ষু আর্দ ছইয়া উঠিল। সে তো এতদিন গুহার! 
হইয়া বেড়াইয়াছে এবার গৃঁহলক্ষীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সে গৃহকে বরণ 
করিয়া লইবে। 

সন্ধ্যার পর ঞ্গাই গুহে ফিরিল। আনন্দে সে ক্ষুধা তৃষ্ণ ভুলিয়া! গেল। 
৫ 



১৬২ বীরভমি | [ ৪র্থ বর্ষ। 

অর্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেকি করিয়। নূতন সংসার আরম করিবে 

তাহাই কল্পনা করিতে লাগিল । অবশিষ্ট অংশ সুখন্বপ্নে কাটিয়। ণেল। 

পরদিন প্রভাত হইতে সকলে জগাইয়ের কার্যযতৎ্পরতা ও শিষ্টাচারে 

মোহিত হইয়া গেল। জগাই যেন এক গুপ্তধন পাইয়াছে--৪।৫ দিন 

পরে জগ'ই গ্রামের আর একট] যুবকের উপর খেয়ার ভার দিয়া প্রভাতে 

রতনখালি চলিল | ইচ্ছা লক্ষমামণি কেমন আছে দেখিয়া আসিবে ও বিবাচির 

একটা দিনও স্থির করিবে। 

দু ঘণ্টায় সে রতনখালি পৌছিল। তাহার স্বাভাবিক অবস্থ৷ থাকিলে 
সে বুঝিতে পারিত গ্রামে একট। দুর্ঘটনা “ইয়াছে। ২1৪ টী দোক একস্থানে 
জুটিয়া! বলাবলি করিতেছিল--তাইত হঠাৎ যে.এমন হবে তাত জানিনি। 

বুড়োটা কিন্ত আর বাঁঁবে ন।। জগাইয়ের কিন্তু সে দিকে কাণ 

ছিল না,সে আপনমনে চলিয়াছে। যখন বনমালীর বাড়ীর দরজায় 
পৌছিয়াছে--সে সময়ে একট। ক্রন্দনের শব্দে সে চমকিয়! উঠিল। কে 
কীদিতেছে-_“ম) মা! আমার, লক্ষ্মী আমর” আর বুক চাপড়াইতেছে। 

জগাই একলন্ফে ছুয়ার অতিক্রম করিয়। প্রাঙ্গনে আসিল। 

সেখানে দেখিল বনমালী মাটাতে লুটাইতেছে ও কাঁদিতেছে। ২৪জন 

প্রতিবেশা তাহাকে সান্তনা দিতেছে। আর প্রাঙ্গণের মাঝখানে 

লক্ীমণির প্রাণহীন দ্রেহ এইমাত্র নামাইয়া রাখা হইয়াছে । রোঁগ- 

যন্ত্রণায় তাহার মুখখানি কিছু শীর্ণ দেখইতেছে কিন্তু তাহা বিন্দুমাত্র 
বিকৃত হয় নাই। আঁখিছুটী নিমিলিত। হাত ছুখানি বক্ষের উপরে 

ন্ত। সি 

জগাই মন্ত্রচালিতের মত লক্ষমীমণির পায়ের নিকট আসিয়। দাড়াইল। 

একদৃষ্টে তাহার ঘুখপাঁনে বহছুক্ষণ চাহিয়। রহিল। সহসা জগাই হোঃ 
হোঃ করিয়। হাসির়। উঠিল। পরক্ষণে কাহার পহিভ বাক্যব্যয় ন। করিয়! 

সে স্থান পরিত্যাগ করিয়। ভর্দশ্বাসে দৌড়িতে আরস্ত করিল। 

ডি 8. 

২৩ মাস হইল আর জগাইয়ের কোন সন্ধান নাই। তাহার নৌকা 
ঘাটে বাধা রহিয়াছে, কুটার চাবি বন্ধ, প্রাঙ্গণে ধূলা জমিয়াছে। গ্রামবাসীরা 
প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। তার পর লোক-পরম্পরায় তাহার 
বিবাহের সন্বন্ধের কথ। ইত্যাদি সব শুনিল। তাহার। ভাবি হয় সে পাগল 
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হইয়৷ কোথাও ছুটি বেড়াইতেছে, নয় ত নদী বা পুকুরের জলে ডুবিয়া 
মরিয়াছে। ৩1 না হইলে কি দে এতদিনে একবার আমিত না! 

শ্রাব্থ মাস। নদীরু কুলে কুলে জল, গ্রামবাসারা সবিস্ময়ে দেখিল 

জগহ নদীতীরে দাড়াইর। পরপারের পানে একদৃষ্টে চাহিয়। 
আছে। তাহার শরীর শীর্ণ চকুতেঃ একটা অস্বভাবিক দাপ্তি তাহার! 

সমস্বরে জিজ্ঞামা করিল “কিরে জগাই এতদিন কোথার ছিলি তোর 

হয়েছিল কি?” জগাহয়ের সংঙ্ঞ। নাই | 

তারপর একজন যৃখন গ|য়ে হত ধিশ্বা তাহ।কে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল, 
সে চমকিত হইয়া তাহার পাঁনে ফিরিল, কিয়ৎক্ষণ তাঙ্থার পানে চাহিয়া 

থাকিয়া বারকয়েক ঘাড় নাঁড়িল, পেষে শুধু বলিল “হ'-_ 
সকণে বুঝল আবার জগ্রাই পাগল হইরা গিয়াছে। 

ক্রমে জগাহয়ের ব্যবহার শ্বাভাবিক* হইল। তাহার অন্ুগস্থিতিতে 

যে খেয়ার কাঞ্জ করিতেছিণ তাহার নিকট হইতে পুনরায় সে আপনার 

পুরাতন কাধ্য তার এ্ুহণ কাঁরণ। তাহার গ্রমণ্ত কাধ) পুব্বের মত হইয়া 

দাড়াইল। খেক়াপ কাজে রং ওাহার পর্বের অপেক্ষ। আঁধক উৎসাহ দেখা 

গেল। গ্রামবাপাদের নদাবু তীরে বেণীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হর না। এক- 

বার ডাকিতেই জগাই শাপিয়া তাখ্ুদেএ পর কাররা পক্ষ। লোককে পার 
রহ করিয়া লওয়াই যেন তাহার জীবনের একমাএ সখ ও কত্তব্য হহয়া 

দাড়াহয়াছে। * 
বাহিরে তাহার ব্যবহারে কেন বেলক্ষণ্য না৷ থাকিলেও তাহশর মাফ 

এক অন্ভুত ভাবাবেশে দিবাগাঞ্র পুর্ণ থাকত। তাহার কেবলি মনে হইত 
সে আখার একদিন আমার ডাকবে, আম তাহাকে পার করিয়। আনিব, 

পাবার সে আমার নিকট ধলা দ্িবে। 21হ ওপার হইতে কাহারও ডাক 
শুনিলেই তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বহিয়। যাহুত। স্বর শুনিয়াই সে খুবিত 

সে স্বর তাহার নর, তু সে আসিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পার করিরা পইরা 
৩বে অন্য কাজ কাত । শকাল হহতে বেলা ১»টা পধ্যণ্ত কাজ কারম়। 

আ [সয়] রান্ন। করির। খাই বলিরাছে, এমন সময় ৫হ ডাকিণ "মাক"? আর 

তাহার খাওয়। হইত নাঃ হাত ধুইয়া! তৎক্ষণাৎ নদাতীরে ছুটিত। যে রাড 

ঝড় এল হইত, সে বাত্রে আর তাহার চক্ষে নিদ্র/। আসত না। তাহা দাঘ 

কেশরাশি ছুই হাতে টানিয়া ধ্রয়া তাহার জপন্ত চক্ষুঙ্ছুটী বাত্যা বশ্েমতিত 
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নদীর পানে সারারাত্রি চাহিয়া রহিত। উৎকর্ণ হইয়া শুনিত সেই 

পরিচিত সুরে কেহ যদি ডাকে ! কেবলি ভাবিত এমনি ছুধ্যোগের মাঝে সে 

আসিয়াছিল, আমায় ডাকিয়াছিল; আর কিসে চি কি এক- 

বার ভাত না? 

(৪ ) 

ভা মাসের কুষ্ণাচতুর্ঘণা । অপরাহ্র হইতে ঝড় জল আরন্ত হইয়াছে । 

মধ্য রাত্রি, এখনও জলের বিরাম নাই। জগাই দাওয়ার উপর অস্থির হই! 
বেড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে বাহিরের পানে তীক্ষ দুষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে । 

সহস৷ জগাই শুনিল কে ডাকিতেছে “মাঝি ওগো মাঝি ।” ঠিক সেই স্বর! 
এতদিন পরে সেই ভরধ্যোগ্ের মাঝে আবার সে ফিরিয়াছে। জগাইয়ের 

সমস্ত শরীরে তড়িৎপ্রবাহ বহিয় গেল। তাভার' মস্তকের সমস্ত কেশ সোজা 

»ইয়া উঠিল। দীাড়দনি হাতে লইয়া সে দাওয়! হইতে নামিল ও এক 

নিশ্বাসে নদীতীরে আসিয়। পৌ'ছিল। 

নৌকার নিকট আসিতেই জগাই আবার শুনিল--“ওগো কে আছ 

আমাদের পার ক'রে দাওগেো”- চিৎকার 'করিয়া জগাই বলিল-_-“ভয় নেই, 

তয় নেই, এই যে আমি নৌন1 ছাড়লাম” । নৌকা বখন পরপারে পেণীছিল 
অন্ধকার হইলেও গ্গাই চিনিল ভীঁদে দাড়াইরা লক্ষী ও তাহার পিতা । 

তাহার শিরায় শিরায় উন্মত্ত আনন্দের ঢেউ বহিয়। গেল। নৌকা! তারে 

লাগিবাৰ পূর্বেই সে লাফ দিয়া পড়িল। অনবরত উত্তেজনায় তাহার শরীর 
শা হইয়া গিয়াছিল। ঝেশাক সাম্লাইতে নাম্পারিয়। সে সিক্ত বানুকার 

উপর পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল--“লপ্গিঃ আব আমার গায়ে জোর 

নেই, আমায় একটাবার ধর” বলিতে ন! বলিতে জগাই দেখিল লক্মী তাহার 

মাথা কোলের উপর লইয়া! সেই বালুক্ষীর উপর কসিল। বলিল "ভয় কি 
আজ তো তেমন বিষ্টি হচ্ছে না।”) 

জগাই বলিন--'কেন বিষ্টি ত হচ্ছিল।» 

লক্ষ্মী হাসিয়। ন্লিল-_-বিষ্টি কোথায়! দ্েখন! দ্িবা চাদের আলে?” 

জগাঁই চাহিয়া দ্বেখিল সত্যই চারিদিক চশদের আলোকে প্লাবিত হইয়া 

গিয়াছে! কেহ কোথাও নাই। সেই নিজ্জন নদীতীরে সে শুধু তাহার 

আকা্জত। দয়িতার কোলে মাথ। রাখিয়। শুইয়া আছে ! 

'লক্মীর একথানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের 
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গানে চাহিয়া! জগাই জিজ্ঞাসা করিল, “লক্ষি, তুমি আমায় ফেলে চলে গিয়া- 

ছিলে কেন? তোমার জন্ত আমি পাগল হয়ে গিইছিলাঁম।” বলিতে বলিতে 
জগাইয়েরখুচাখে জল আসিল । 

লগ্মী তাহার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওঠপুট দিয়া সে জল মুছাইয়া দিয়া, বলিল-_- 
«“অ]মায় ক্ষমা] কর! আর আমি কখন তোমায় ছেড়ে যাব না।” 

জগাই আশ্বস্ত হইল। কিন্তু সে আর চাহিতে, পারিতেছিল না, জড়িত 
কণ্ঠে বলিল “আমি কত' দিন ঘুমাই-নি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাব ! 
তুমি আর পালাবে না তত ৮? 

লক্ষী কোমলম্পর্শে তাহার চক্ষুছুটী মুদ্দিত করিয়! দির! বলিল-_«না, ভয় 
কি তুমি ঘুমাও ।” 

নিমিলিত নেত্র জগ[ই লক্মীর একখানি হাত স্বীর ওষ্ঠের উপর বুাখিল। 

ধীরে বীরে বলিল--“তুমি চলে যে-ও ন11” 

পরদিন সকালে দুর্ষেযোগ" থামিয়া গেলে সকলে দেখিল ভগাইয়ের নৌক। 

দুরে ভাসিয়া গিয়ীছে। *আর বালুকাতটে জগাঁইয়ের প্রাণহীন দ্রেহ পড়িয়া 

রহিয়াছে। বর্ধার জল কুলের উপুর অনেক'ুর চলিয়া গিয়াছিলঃ একটা বন্ 

নাতি ক্র গাছের শিকড়ের* উপণ কেবেন ত্র করিয়া জগাইয্বের মাথাটা 

বাখিয়। দিয়াছে । তাহার শাখার এক্টী পাতা জগাইয়ের,ওষ্ঠ স্পর্শ করির। 

বহিয়াছে। জগাইয়ের একখানি হাত "সেই পাতাটীর উপর স্তান্ত। তাহার, 

দুখে শান্তির একটা সিদ্ধ খ্যোতিঃ লাগিয়। রহিয়াছে! 
প্ীমানিকচন্দ্র তট্াচাধ্য। 

০০০ 

বৈষ্ণব মহা সম্মিলন । 
(২9 

শ্রীকুষ্ণ-চৈতগ্য-দেবের পর যে সকল মহাপুরুষ প্রেম-ভক্তির পতাকা উড়া- 

ইয়া দেশ দেশান্তরে বৈধুব ধর্মের মাহাম্ম্য এগার করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে শীনিবাসাঁচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোম ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখ 

যোঁগা। বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাসাচার্ধ্য ও নরোম ঠাকুর মহাপ্রভুর অবতার 

বালিয়। কীর্তিত* হইয়াছেন। আমর] বলি মহাপ্রভু যে বাজ বপন করিয়া 

গিয়াছিলেন, তাহাই অস্কুরিত ও বহু শাখ। গ্রশাখায় পল্পবিত হইয় যে বিরাট 
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বিটপী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল তাহ।রই ফল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম 

ঠাকুর । বঙ্গে এই সময়ে যোদলমানাধিকার ব্যাপ্ত হইয়। বিজাতীয় ধর্মের 

বিজয় গৌরবে হিন্দু ধর্মকে শ্রিয়ম[ণ করিয়াছিল। রঙ্গের প্রপিদ্ধ তন্তগণ এই 
সময়ে শ্রীক্চের লালাভূমি ব্রদধামে ঘাইয়। শ্রীকুষ্চলীলামৃত পানে আপন 
আপন জীবনে মূল মধ সাধনে নিয়খিত ছিলেন। জ্ঞান ও তক্তিযোগে সে 

সময়ের গৌড়ান্ব মাধকগণ ব্রদ্ধবাষে সকলের পৃগ্য হইয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থান 
গুণি প্রকট কৰিয়। সাধকের প্রাণে অতিনব প্রেম রসের সঞ্চার করিতেছিলেন। 

এমন কি ভ্রীকঞ্চ-১ন্য-দেব পর্য্যন্ত ' ব্রজধামে যাইব, গৌড়বাসী তাৎকালিক 

মহান্তগণের চরণতলে উপবেশন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজ- 
ধাম সে সদয়ে গৌড়ীয় প্রত।বে সমাচ্ছন্ন ও উদ্ভািত। আজ সে ব্রজধাম বর্ভম/ন 

থাকিয়া সাধকের প্রাণে আশ ও যুক্তির আলো দেখাইয়। শত সহস্র প্রেম 

প্রবাহে বিদ্থরিত হইতেছে ভাহা গৌড়ীষ্ব সাধকগণের তপস্যার একমাত্র ফল। 
আজ হিন্দুধর্মমহামগুলে ব্রজধাম বাঙ্গালীর অনস্ত গৌরব ঘোষণা করিয়া 

মুমুক্ষুকে হরি, হরি ! হরি! নলির| ভণসিন্ধু পারে যাইতে আহ্বান করিতেছে! 

হীপপ্রণ আমর। সে মহাহ্ব।ন শুনিতে ন। পাইয়। জড়ের মত অচল অটল হইয়া 

সংসারের আবিপতায় আত্মহারা হইয়াছি। জানিনা! কবে আবার আমাদের 

সেই মহাশুত মুত আসিব! অঙ্ঞনান্ধক:ণ ঘুচাইয়। দিবে। 

,. আনিবাসপ আচার্যের নিবাস ছিল পাব সপিল। জাহুবী তীরে “চা কন্দী+? 

গ্রামে, সাহার [পতার নাম গঙ্গাধর চক্রপর্তী। মাতার নাম লক্ষ্ীপ্রিক্না, মাতু- 

লালর জাঙ্জা গ্রামে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তদেব বখন নীলগচলে “প্রেম” বিলাইতেছিলেন, 

যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী সেই প্রেমবন্তায় ভাসির। সেই একমাত্র প্রেম মহ] 

সাগরে মিশিবার আশায় শ্রীক্ষেত্রে ছুটিয়াছিলেন, গঙ্গাধর চক্রবর্তীও সেই 
সময়ে ভগবঘ্ প্রেমে মুগ্ধ হইয়। মহাপ্রভুর দর্শনাণয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হন। 

সাধনার চরমাবস্থায় সাধকেক্র মনোবৃত্তি ঈশ্বরোন্মুধী হইয়। সাধককে অপার 

আনন্দে তাসাইতে থাকে । সে তখন কেবল খবিস্বপ্ন দেখিতে থাকে। 

ইন্দ্রিয় নিচয় ঈশ্বরের কাঁধ্য করিতে থাকে বাহ পদার্থ তখন আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ 

হয় না। গৃহে কিছুকাল গঙ্গাধর চক্রবর্তা মহাশয় এই ভাবে কাধ্য করিয়। 
উদ্দাসীন হণ। প্রাণে কিছুতেই শাস্তি ন পাইনা গঙ্গাধর নীলাচলে যাইয়। 

শ্ীকষ্ণ চৈতন্তদেবের চরণপ্রান্তে লোটাইয়া৷ পড়েন। কবি নরহব্ি এই ভাবে 

স্বায় গুরুদেবের জর্নকের সাধন! ও সিদ্ধির কথ! গ্রকটিত করিয়াছেন ;_- 
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দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্ীচৈতন্য দাস। 

» নীলাচলে গেলা পূর্ণ হল অভিলাষ ॥ 

মহাপ্রভু গঙ্গাধরের অভিলাষ পূর্ণ করিলে সাধক বৈষ্ণবগণ তাহার চৈতন্তদাস 

নাম রাখিঙ্গছিলেন। চৈতন্তদাস বৃন্দাবনে মন্ত্রের সাধনে আপনার নগ্রর দেহ 
ত্যাগ করেন। এ'হেন পিতার চরণতপে উপবেশন করিয়। শ্রীনিবাসাচা্য 
প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইস্বাছিলেন। বিষয়ে বৈরাগ্য-হুক্ত হইয়। 

শ্রীনিবান শ্রীক্ষেত্রে গর কুষ্ণ-চৈ ভন্য দণন লালসায় গমন করেন। তথায় যাইয়া 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের* সঙ্গোপন নংঝদে মর্মাহত হন। ছুঃখতারে 

ভ্রীনিবান ভাঙ্গিয়।৷ পড়িলে তাহার প্রতি*স্বপাদেশ ভয় । নরুহরি বলিয়াছেন 

« প্রভূগণ কুপা কৈল আইল গৌড়দেশে””। 
কবি নরহার চক্রবস্তী ্নিবাস।চাষ্যের শ্ষ্যু ছিলেন। সে সময়েষে 

নকল ঘটন। বৈষ্ণব সমাজে ঘটুয়াছে, তাহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, অথব। সেই 

সমস্ত ঘটন! ধাহার! স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহাদের মুখে শুনিয় “তক্তিরত্রাকব” 

নামে বৈষ্ুব ধন্মের এক বিবাট ইতিহাস লিখিয়াছেন,।। এই গ্রন্থের এতি- 

হাসিক মুল্য অতুলনীয়। * তবে হিনি অন্ধ ভন্ভির আবরণে অনেক দোষ, 

গুণের তুলিকায় অষ্ষিত করিতে যাইয়।৷ এক্দেশদর্শী হইয়াছেন। নরহরি 

ব্রজধামের ও নবদ্বীপের ঞ্ে চিত্র আকিয়াছেন তাহ হোয়েংখসঙ্গের কুশী 
নগরের বর্ণন। হইতেও শ্রেষ্ঠ । আমব নবদ্ধাগ ও ব্রজপরিক্রম। পাঠ করিয়া 
ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বাপ ও বৃন্দাবনের উজ্জল মানচিত্র অস্কিত করিতে পারি 

নরহরির অপর নাষ ঘনশ্তাম। স্বরচিত ভক্তিবত্বাকর গ্রপ্থে ককি এইরূপ 

আত্মপরিচয় দিয়াছেন 3-- 

গিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। 

পূর্ববাস গণাতীরে জানে সব্বজনে ॥ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সব্বত্র বিখ্যাত। 
তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ 

নাজানি কি হেতু মোর হেল ছুই নাম। 

নরহরি দাস 'আর দাঁস ঘনশ্যাম ॥ 

গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদ্দাসীন। 

মহ] পাপ বিষয়ে মজনু রাত্র দিন ॥ ইত্যাদি 

বোরাকুলীর মহামহোৎসবে প্রেমোন্ন্ত সাধক ভক্ত নরহরি শ্রানিবাসাচার্যের 
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নিকট দীক্ষিত হন। এই দীক্ষার পব কবি ব্রজধামে যাইয়া কিছুকাল 

বসবাস করিয়। স্বীয় গুরু শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত গৌড়ে ফিরিয়াছিলেন। 

অতি পরিণত বয়সে তিনি বৈষ্ণন ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পিতার পদা- 

হ্কান্থমরণে নরহরি বঙ্গবাসীকে যে সুধামূত দান করিয়! গিয়াছেন তাহ! যত দিন 
বাঙ্গালা ভাষ! থাকিবে তত দিন “ভক্তি-রতাকর” সুরপ থাকিবে । 

শ।মানন্দ প্রক্লত নাম নহে। , ইহা পিতৃদত্ত নাম “ছুঃখী”। যৌবন 

কালে বৈষ্ণব ধরে দীক্ষিত, হইবার পর তন্ত বৈঝুবগণ ইহার নাম কুষ্দাঁস 

রাখেন। তারপর যখন ব্রজধামে রাইয়া শ্তামপ্রেষে "বিভোর হইয়াছিলেন, 

তখন আবার ইহার পাধি শ্যামানন/ হয়” সুতরাং ,ইহার পুর] নাম তঃণী 

রুষ্দাস গ্ভামানন্দ। হৃদয় চৈতন্য ইহার দীক্ষা গুরু । পিতার নাম রামকমল 
মণ্ডল, বাড়ী দণ্ডেশ্বর, দেল! বর্ধমান। জাতিতে ইনি সদগোপ ছিলেন। 

ইহার মাতায় “ছুরিকা” বলিয়। জানা যায় ।, সেই ভপোবনের বিদযা- 

্রহ্মণ্যের অধিকার দিন হইলে বোধ হয়, ইনি ত্রাঙ্মণ্যলাত করিতে পারিতেন। 

ব্রাঙ্গণেরা অতি সহজে এই সঘূগোপ তনয়কে ব্রাঙ্গণোচিত পুজা না 
করিয়াই স্বজাতিভরক্ত করিক্ক। লইয়। আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ 

করিতেন। 

নরোত্তম ঠাকুর--ইনি বঙ্গের বুদ্ধদেব, উত্তর বঙ্গবাণী ছিলেন। সেকালে 

রাঁজসাহী জেলায় গোপালপুরে একটা নৃচদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের 

রাজা মোসলমানবাদশাহ অধীনে সামস্ত,রাঙ্গা ছিলেন। এই বংশের রাঙ্গার। 
জাতিতে 'কায়স্ত ছিলেন। উপাধি ছিল দত্ত। নরোত্তন এই বংশের রাদ্কুমার। 

গোপালপুর, পন্মানদীর তীরে অবস্থিত। এইস্*্রাজ্যের রাজধানী ছিল 

খেতুরি। নরোত্তমের পিতার নাম কুষ্চচন্ত্র দত্ভ। মাতার নাম নারায়ণী দাসী 
রাজৈশ্বর্যো নিশ্নম হইয়। রাজপুত্র নরোত্তম সংসার তাগ করেন। গেই আর্য 

প্রকিতার মধান্ণ ভাঙ্কর প্রভার সময় হইলে, ঠাকুর নরোত্ম ও বিশ্বা মিত্রের 
হ্যায় রাজর্ধি উপাঁধি পাইয়। ব্রাহ্মণকুলে স্থান পাইতেন। ঘোরতর বৈষম্যের 

সময় জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাঙ্গণগণ তাহার মন্ত্রশিষ্য হইয়া! কতার্থ হইয়া- 

ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী তাহার নরোভ্বম বিল'সে এই মহাপুরুষের বাল্য 

জীবন এই তাবে প্রকটিত করিয়াছেন। 

মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম। 

দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্র সয ॥ 



৩য় সংখ্যা।] 'টবষ্থব মহা-সম্মিলন । ১৬৯ 

সর্ব প্রকারেতে গৃহে হইলা প্রবীণ। 
উকুষ-চৈতন্য গুণে মত্ত রাত্র দিন ॥ 

প্রেম-ভক্তি-মুর্তি প্রভুর ইচ্ছাতে। 
মহারাজ বিষয় নাভায় কিছু চিতে ॥ 
অল্প কালে এই চিন্তা! করে বাত্র দিন। 

কিরূপে ছাড়িব গৃহ হব উদ্দাসীন ॥ 
শরীক চৈতন্য নিতানন্দ অদৈতগহণ। 

করয়ে বিভ্রান্তি অশ্রু ঝরে ছুনয়নে ॥ 

স্বপ্ন ছলে গ্রতু গধ-সহ দেখা দিয়! । 
প্রিয় নবেেতমে স্থির ৫কল প্রেম দিয় ॥ 

অকম্মাৎ গৌড়রাঁজ মনুষ্য আইল । 

গৌড়রাজ স্থানে পিতা পিৃব্য চলিল ॥ 
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিল। ৷ 

প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হইল। ॥" 
অতি সুঁচরিতা মাতা নারাক়ণী। 
পুঞ্রগত প্রাণ,চেষ্ কহিতে নাজানি॥ 
স্চ্ছন্দে আছেন মাত! পুত্রের পালনে ।, 

পুঝ সে ছাড়িবে ঘর*্ইহা নাহি জানে ॥ * 

হেথা নরোতম অতি সঙ্গোপন হইয়া । 

করিলেন যাত্র। প্রভূ চরণ ন্মরিয় ॥ 

কিব। নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর । 
কার্ছিক পূর্ণিমা! দিনে ছাড়িলেন ঘর, ॥ 
ভ্রমিয়। অনেক তীর্থ বৃন্বাবনে গেল। ৷ 

লোকন্পথ গোস্বামীর স্থানে শিব্য হৈল! ॥ 

শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। 
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্মে ॥ 

নরোতমের সন্সযাস গ্রহণের কিছু দিন পরে তাহার পিতা কষ্াননের পর- 
কাল হয়। নরোজ্তমের পিতৃবা পুরুযোতম দভের পুত্র সম্তোষদত্ত গোপালপুর 

রাজ্যের রাজা ইন। নরোভ্তমের সময় গোপালপুর রাজধানী “খেতুরিতে” 
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কষ্খদাস নামে একছন জিতেন্ত্রিয় প্রেম-ভক্কি-পরায়ণ ব্রাঙ্গণ ছিলেন। এই 

ব্রাঙ্মণের হস্তে এই রাজ-পরিবারের লক্ষমীনারায়ণ বিগ্রহের পুজা ভার ছিল। 

এই মহাপুরুষের নিকট কুমার নবোত্তম কৃষ্ণ-কথা ও টৈষব মহাপুরুধগণের 

প্রকট লীলা-কাহিনী অবগত হইয়া তাহাদের চরণতলে আত্মবিসর্ন দিতে 

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সে সময়ে যুগ্রাবতারের জন্মভূমি নবদ্বীপে যে প্রেম প্রবাহ 
ছুটিয়া বঙ্গের শ্রশানভূমি পবিত্র করিয়া লোকের হদয়-মরুভূমিতে জ্ৃত 

সিঞ্চন করিয়া! প্রেমবন্যাঁ সমগ্র ভারত প্লাবিত হইতেছিল, সাধক ব্রাহ্মণ 

কুষ্খদাস আপনার মানস-নয়নে সেই' দৃশ্ত চিত্রকরের ভৌতিক তুলিকায় চিত্রিত 

করির! কুমার নরোভমকে দেখাইডেছিলেন। ব্রাঙ্গণের সেই শিক্ষা, সেই 
আত্মসংযম, সেই দৃঢ় নিষ্ঠ। নরোত্তমের হৃদয়ের অন্তযস্থল স্পর্শ করিয়া! তাহাকে 

প্রেমোন্মাদে উন্মাদ করিয়াহিল। তিন প্রত্রবণের মুলে ষাইতে রাসধাত্র' 
দিনে রাসরাজ দর্শনে সখীতাঁবে গৃহ হইতে নিক্ষাস্ত হইয়াছিলেন। প্রেম- 

বন্তায় তাসিতে ভাসিতে নবদ্বীপে দাসিয়া তিনি জানিতে পারেন মহা প্রভুর 

লীল! অপ্রকট হইয়াছে, নিত্যানন্দ, অদ্ৈতগ্রভূ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন 

তখন বঙ্গে ধর্দের গ্লানি দুর হইয়াছে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে। অধবৈতগণ আর কেহ নাই কেবলমাত্র শ্রীনিবাসাচার্যের ধ্যান 
ভা্কর-সম-প্রেম-ভক্তি-যোগ প্রজ্বলিত হইয়া” গৌড়ের অজ্ঞান অন্ধকার 
দুর করিতেছিল। নরোত্তম তাহারই উদ্দেপ্তে অন্ধকারস্থিত লতার মত 
প্রধ/বিত হইয়াছিলেন। 

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে লোকনাথ যার সংসারে বীতরাগ হইয়! 

“ কৃষ্ণ চৈতন্তের উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিশাল 
ভারতভূমির গ্রামে গ্রামে নগরে নুগরে “প্রেম বিলাইম” বেড়াইতেছিলেন। 
লোকনাথ তখন তাহার অন্বেষণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়। তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ 
করিতেছিলেন। তাহার ছুর্ভাগ্যধশতঃ যুগাবতারের পহিত তাহার আর সন্দর্শন 
ঘটে নাই। লোকনাথ যখন'প্রয্াগ-তীর্ঘে তখন তিনি গংবাদ পাইলেন, জ্ীকৃ 

চৈতন্তদেব অপ্রকট হুইয়! ভক্জ হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই সংবাদে 
লোকনাথ মন্্বাহত হইয়া অক্ষয় বটবৃক্ষমূলে অচেতন হইয়া পতিত হন। 

মুচ্ছ্ণবস্থায় তাহার প্রতি ব্রষধামে ঘাইয়। ভজন সাধনে ব্রতী হইবার প্রত্যাদেশ 
হয় এবং বৈষ্ণব ধর্খের ভবিষ্যৎ লীলাপট তাহার মনস চক্ষে উদ্ভাসিত হওয়ায় 
তিনি জানিতে পারেন +-- 
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কত দিন পরে এক নৃপতি নন্দন। 

হইবে তোমার শিষ্য নাম নরোম ॥. 

এখানেই লোকনাথ জানিতে পারিপেন তাহার জীবনের গতি অন্য পথে। 

সাধকের পরিতৃপ্তি সাধনার, তপঃ পিদ্ধিতে নহে। এই লোকনাথ গোস্বামীই 

দীক্ষা গুরু হইয়াছিলেন নরোত্ম ঠাকুরের কবি নরহরি এই এভাবে স্বীয় 

নঞ্ঠোত্তম বিলাসে লোকনাথের পরিচয় দিছেন ;__ )-. 
যশোহর দেশেতে তালগড়ি নামে গ্রাম। 

তাহাতে প্রকট সব্বু মতে অনুপম ॥ 
মাতা সীতা পিতন পদ্মনাত চক্রবর্তী । 
কহিতে কি*জানি সে দোহার যৈছে কীন্তি॥ 

পন্মনাঁভ চক্রবর্তী বিদ্িত সংসারে” 

প্রভু জ্ছৈতের অতি অনুগ্রহ ধারে ॥ 

পরম বৈষণৰ অলৌকিক সর্ব কাজ । 

সর্ব গুণে পরিপূর্ণ রাটী বিপ্ররাজী 
পিতামাতার চরণতলে উপবেশন করিয়া লোকনাথ পরম বৈষ্ণব-ভাঁবে দীক্ষিত 

হইয়াছিগেন। লোকনাথ বৃন্দধবনধামে যাইয়া প্রেমভক্তি আরাধনায় জীবনের 

অবশিষ্টকাল যাপন করিতেছিলেন। দেই সময়ে নরোত্তম দীক্ষাশায় তাহার 
ভ্রীচরণের আশ্রয় লন। যে মহাপুরুষ সংসারের বিষয় সুথত্যাগ করিয়াছিলেন 

ধাহার জীবন ধ্যানময় তাহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্তি সহ নয়। তবে জোকনাথ 
পূর্ব প্রত্যাদেশ স্মরণ করিয়। শ্রাবণ মাঁসের পুর্ণিম। তিথিতে শুভক্ষণে নরেন 
ত্তমকে'দীক্ষা দেন। লোকনাথ সংসারের এক কোণে বসিয়া কানন কুসুমের 

মত আপন সৌরভ সংসারারণ্যে বিতরণ করিয়া উত্তরফ1লের অলক্ষ্যে নির্বাণ 
মুক্তির প্রয়াসী ছিলেন। সময়ের পাষাশ-শীতল বক্ষে যে ভাবে তিনি লীন 

হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে" আপন হইতেই তাহার যশঃ সৌরভ উত্তরকালের 
লোকের মন প্রাণ আমোদিত করিয়াছে। মহাকাল অনস্তকালনে তাহার 

পরমাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ হটুবে না | 

গৃহ-ত্যাগী নরোত্তম ইত্প্ততঃ ভ্রীনিবানাচার্ষ্যর দর্শনলাতে বঞ্চিত হইয়া 

বৃন্দাবনাভিমুখে তীঁহার সন্ধানে গমন করেন। সে সময় শ্বয়ং শ্রীনিবাসা চার্যয 

রঙ্ধধাম দর্শনে যাইতেছিলেন। পথে নরোত্তম তাহার দর্শন পাইয়া আত্ম- 
বেদন। জানাইয়াছিলেন আচার্য্য ঠাকুর তাহাকে সঙ্গে লইয়। ব্রজধামে উপুদ্থিত 
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হইয়! লোকনাথ গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করেন। পরে লোকনাথ গোম্বামী 

তাহার দীক্ষা! গরু হন। ' 

ইহার কিছুকাল পর শ্যামাণন্দও ব্রজে যাইয়া গ্রাম প্রেমে বিভোর হইয়া 
বৈষ্ণব মহাজনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবির বর্ণনায় জানিতে পারা যায় 
প্রধানে অ'সিয়। শ্যামানন্দ মদনগোপাল ও গোবিন্েদের প্রিয় হইয়াছিলেন। 

তাহাদের আগমনে ব্রঙ্রধমে “নিত্যানন্দ অদ্বৈত বিহ।র” হইয়াছিল । ব্রঙ্গব+পী 
মহাস্তগণ গৌড়বাসী শ্যামানন্দ ও শ্রীনিব।সাচাধ্য প্রেমভক্তিতে বিভোর হইয়া 
গৌড়ে বৈধব গ্রস্থাদির এ্রচার করিবাঁর ভার দেন। 

বৈষ্ণব কবিগণ গ্রন্থ লিখিয়! €বষ্বগোম্বামীমগুলে প্রেরণ করিতেন। 
মহান্তগণ সেই নকল গ্রন্থ পাঠ করিয়! ধৈষ্খব সমাজের উপযোগী বোধ করিলে 

বৈষ্ণব সমাজে প্রচারার্ধে অগ্গুমতি প্রদান করেন। এই মন্ুমতি প্রার্ত না 
হইলে কোনও কবির গ্রন্থ পঠিত 'বা প্রচারিত হইত না। এই নিয়ম 2্ব 

সম[ঞ্জে প্রচলন করায় কেবলমাত্র সুকবির সগ্রন্থরাজিই সমাজে প্রচারিত 

থাকিত। ব্রঙ্গবাপী গোশ্বামীগণ এই সময়ে জ্রীকষ্টচৈতন্যদেবের লীগামৃত 

যে সকল গ্রস্ত প্রচারিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
সকলে উপনীত হন যে কোনও গ্রন্থে মহা প্রভুর অন্ত্য লীলা মধুর ভাৰে কীর্তিত 
হয় নাই। সেই জন্ত,টতন্ত চরিতামৃত লেখার প্রয়োজন হয়। গোস্বামীগণ 
কুষ্ণদাস কবিরাজকে লিখিতে অনুরোধ 'করেন। কবিরাজ গোস্বামী তখন 

জীবন মরণের সন্নিধনে উপস্থিত হইয়াছেন। জীবনের অশীতিবর্ষ অতিক্রম 

করিয়াছেন। এরূপ বয়সে কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন কর! সহজ ব্যাপার নয়। 
গৌঞ্ামীগণের অনুরোধ এড়াইতে ন। পারায় তিনি কলম ধরিয়াছিলেন। 

ধঞ্দাস সমাজে পরম টরুষ্ণব ও প্রতিভাখালী কবি ব্লিয়৷ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

গুভক্ষণে গুত মুহুর্তে কষ্থদাস বৈষ্ণব গোম্বামীগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়। 

লেখনী ধরিয়াছিলেন। সকলেই পরমানন্দে কৃষ্ণদাসকে এই মহাকাব্য 

পিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কেবল লোকনাথ গোস্বামী 
--“হইয়! হষ্ট তারে আজ্ঞা! দিলা । 
তাহে নিজ প্রনঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা।” (নরোত্তম বিলাস ) 

সেই অমৃ্ময়ী লেখনী যে ফল প্রসব করিয়াছিল তাহা বাস্তবিক অমৃতাখ্য। 

পাইবার উপযুক্ত । (ক্রমশঃ) 
শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস। 



৩য় সংখ্যা! । ] কর্দবীর সাধু নিতাণন্স দাস। ১৭৩ 

কর্মমবীর সাধ, নিত্যানন্দ দাস। 
বাহার জীবন-কথ। ধারাবাহিকরূপে এই পর্জিকায় প্রকাশিত হইতেছে, 

সেই স্বনাম-ন্ত মহাপুরুষ 'জীজীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব অপ্রকট হইবার 
সময়ে তাহার তিনটা শিষ্যের উপর ভিনটী গুরুতর ভার অর্পণ করিম যান 

বিখ্যাত শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের উপর" “নাম” প্রচারের তার, ও ্রীমতী 
ললিত। স্থীর উপর শ্রীবিগ্রহ ও বৈষ্ণব সেবার তার ও শ্রপুলিনবিহারী 
মল্লিকের উপর জনসেবার ভার অর্পণ করিয়া যান। এক কথায় বৈষ্ণব ধর্দের 
প্রধান উপদেশ «জীবে দঁয়। নামে কুচি বৈষ্ণব সেবন” যাহা তাহার নিজের 
জীবনে একাঁধারেই পরিপৃর্ণরূপে বর্তমান ছিল, তাহাই যেন তিন স্থানে বিভক্ত 

করিয়া গিয়াছেন। এই ভার অর্পণ করিবার কাঁলে তাহার শেষ উপদেশ-_ 

“মনে রাখিও জগতে তোমর। ছাড়। আর সকলই পরম ৈঞ্ণব, তোমর1*কেবল 

কাঙাল, বৈষ্বদাস হইবার কাঁডাল। বৈষ্ণবত্বের অভিমান কখন রাখিবে ন1। 

কখনও ব্যক্তিগত লক্ষ্য করিবে'না, হৃদয় স্কুচিত করিবে না, আর কাহারও 

উপর অধিকার স্থাপন করিবে ন1। মুষ্টি-ভিক্ষার উপযোগী না হইয়া কোন 

মহৎ কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবে না”? এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়। মহাত্ম। 

পুলিনবিহারী মল্লিক তাহার শ্রীগুরুদেবের মাদেশপালনে, কতট। সার্থকতা 

এ জীবনে লাভ করিয়াছিলেন আমর। আঁজ তাহাই আলোচল। করিব । 

কলুটোলার বিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়। ৪০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্য্ত 
সংসারাশ্রম করিবার পর সদৃগুরুর কৃপালাত করিয়া তিনি কঠোর তপস্যা 

করেন। ৫৪1৫৫ বৎসর বয়সে “বেশ পরিবর্তন” করিয়া তিনি তাহার গুরু- 

দেজ্বর আদেশ অনুসারে জ্রধাম নবদ্বীপে ভ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম ৬ মাতৃমন্দির 

প্রতিষ্ঠা করেন। গত তিন বংসর যাবৎ এই সেবাশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি 

প্রাণপন পরিশ্রম করিয়াছিতুলন। ৫৮ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে সে পরিশ্রম ও 

উৎসাহ আশ্চর্য্য বলিয়৷ বোধ হইত। গত ফান্তুন মাসে মাধোৎসবের পর নব- 

দ্বীপে যখন কলেরার ভয়ানক, প্রাছূর্ভাব হয়, সেই সময়ে অসংখ্য কলের। 

রোগীকে মাতৃ-সুলভ প্লেহের সহিত ম্বো করিতে করিতে স্বয়ং এ রোগাক্রান্ত 
হইয়] খর! ফান্তন শনিবার রাত্রি ৮ ঘটীকার সময় নিত্যধামে প্রবেশ করেন। 

বালা কথা।--এই মহাপুরুষের সহিত আমার পরিচয় চারি বৎসরের অধিক 

হইবে না। কিন্ত 



১৭৪  বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

“আাঙ্জ মনে হয় সকলেরি মাঝে 

তোমারেই ভাল বেসেছি। 
জনত। বহিয়। চিরদিন ধরে 

শুধু তুমি আমি এসোছি” 

আজ মনে হর তীহার সহিত এই পরিটয় ও ঘনিষ্ঠত। যেন চিরকালের ; এ 

পরিচয় যেন নিত্য। কোন বন্ধুর অনুরোধে তীহার সহিত আলাপ করিবার 

জন্ত পাণিহাটীতে রাঁঘবোৎসবে গিয়্াছিলাম। প্রতি 'বসর এ দিবস তিনিও 

পাঁণিহাটাতে যাইতেন। সকালে জনতা, দেখিতে গিয়া এক অপূর্ব বাবাজী 
দেখিয়া সঙ্গীকে বলিলাম «দেখেছে শালার বাবাজীর রকম! বাবাজী 

হওয়। টুকু আছে আবার সখ. দেখ।” বাবাজীর পরণে ভাল সিক্ষের কাপড় 

(অবশ্য মুক্ত-কচ্ছ) মাথায় ভাল সিক্কের পাগংড়ি; গায়ে সুন্দর একখানি সিক্ষের 
চাদর, মুখে চুরুট, হ।তে বেতের 'একটা নাতিক্ষুদ্র সুন্দর ব্যাগ, চক্ষে চশম!। 

এ হেন বাবাজী দেখিয়া আমি যদি খুব একটা মআস্বীয়তা-স্থচক সম্বোধন করি 
সেট। বোধ হয় অমার্জনীয় 'অপরাধ বলিয়। গণ্য হইবে ন।। যাহ। হউক এমন 

সময় আমার বদ্ধু আনিয়া “চল পুলিনদা”র সঙ্গে আলাপ করবে”? বলিয়। 

আমাকে সেই বাবাজীর সন্মুথে লইয় গিয়া'তীহাকে সন্বোধন করিয়া বলিল 

“দাদা আমর বন্ধুটী তোমার লহিত আঁলাপ করিতে চায়।? ভিনি এক মৃত্র্ত 

আমাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়। আমার স্বন্ধে হত্ত রাখিয়া বগিলেন 

“কি কাই আমার সঙ্গে আলাপ কর্বে ?” মানুষ ষে এমন করে মান্ষকে 

*ভাইঠ বলে সম্বোধন করতে পারে, আমার্জানা ছিল না। সে“ভাই” 

কথাটা কেবলমাত্র মুখের কথা নয়, সেই কথাটীতে যেন প্রাণের সমস্ত ভালবাস 
মাথান। সেই “ভাই কৃথাটা সেই মুহুর্তেই আমাকে আপন করিয়া লইল। 
সে "ভাই" গন্বোধন যে না শুনিয়া, তাহাকে কিছুতেই বোঝান যাইবে না। 

তাহা কত মধুর। কত ্বদরয়ম্পর্ী | সন্ধ্যার সময় যখন বিদায় লইলাম, 
তখন যে কথা কয়টা বলিয়াছিলেন তাহ। অনেক সাধু মহাত্মার মুখে শুনি- 
মাছি, কিন্তু সেরকম আন্তরিকতার সহিত আর কখনও কাহারও মুখে শুনি 

নাই। “ভাই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে । তাতে তোমার কোন 
উপকার হবে ন! জানিঃ কিন্তু তোমাদের সঙ্গ পেলে আমার অনেক উপকার 
হবে।” এই কথা কয়টি ধখন বলিয়াছিলেন তখনকার তার সেই তৃণাদদপি 

সুনীচ ভাবে মুগ্ধ হয় না, এমন মানুষ আমি দেখি নাই। 



ওয় সংখ্য। | ] _ কর্শবীর সাধু নিত্যানন্দ দাস। ১৭৫ 

তাহার বাণ্য-জীবন সনবন্ধে আম।র বিশেষ কিছু জানা নাই। যতটুকু 

তাহার নিদেক্ মুখে ও অন্ত ছুই একজন তাহার বাল্য-বদন্ধুর মুখে গুনিয়'ছি 

তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । যে সময়ে তিনি হিম্দুস্কুলে পড়িতেন 

সেই সময় হইতে তাহার জীবনের অনেক ঘটনা শুন] যায়। এ সময়ে যাহাকে 
সাধারণে “হুষ্ই ছেলে”'বলে তিনি সেইন্দপ ছিলেন। স্কুলের পাঠে তাহ্বার বিশেষ 

মনেধযোগ ছিল বলিয়! গুন যাঁয় না। অনেক সময়ে তাহাকে স্কুল হইতে 
পালাইক্কা। গোলদঘিতে ঘুরিতে দেখা যাইত । কিন্তুশশব হইতে সত্যপ্রিয়ত। 

তাহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। তাহার ক্লাসের কোন ছাত্র একটা 

অন্যায় কাজ করে। মাস্টার আসিয়। যখন অন্য ছাত্রদের জিজ্ঞ!সা করেন “কে 
করিয়াছে” তখন সকলেই বে আমর গ্লানি না। কেবল তিনি উত্তর করিয়া- 
ছিলেন 'জানি কিন্তু বলিব না” এক সময়ে তিনি তাহার বদ্ধুবর্ণ মিলিয়। 
একটী 30110991 সভু] করিক্ষাছিলেন। ই সভায় অনেকে মাঝে ম!ঝে 
ইচ্ছাপূর্বক আবি হইয়া পড়িতেন। তিনি নাসারন্ধে 91061175 581 ধৰিয়। 

গাত্রে কোন তীক্ষু অস্ত্র ফুটাইয়া পরীক্ষা! করিতেন তাহাদের এই আবিষ্ট ভাব 

প্রকৃত কিংবা! কৃত্রিম । কঁত্রিম হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সত্যকে বিতাড়িত 
করিতেন এবং বলিতেন “নাটুমর% জন্ত যদি নিজেকেও এমন করে প্রবঞ্চন! 
করি তবে সতা পাইব কোথায় ? সত্যকে খুজতে গিয়ে এমন করে নিজেকে 
ঠকিয়ে মিথ্য। নিয়ে ভুলে থেকে লাভ*টকি? যে সমস্ত মুবক তাহার সঙ্গ 

করিত তাহাদের তিনি সর্ব প্রথম উপদেশ দিতেন “কোন কাজ লুকিয়ে করবে 

না, যা' করবে বীরের মত বুক ফুলিয়ে করবে; কখনও মিথ্যা কথা বলিবে ন11” 
কোন যুবক অগ্ঠায় করিয়! তাহ! গোপন করিলে তিনি যত ছুঃখিত হইতেন, 
এক্ন বোধ হয় আর কিছুতে হইতেন না। 

এ সময় হইতেই পরোপকার কর! তাহ্ধর জীবনের একটা প্রধান কর্তব্য 
ছিল। প্রতিবেশীদের কাহারও অন্খ, স্েহমর়ী জননীর মত শিয়রে বসিয় 

বিনিদ্র যুবক তাহার সেবা করিবে। কাহারও পুত্রের অনুখ ওষধ পথ] কিনিবার 
নামর্ধ্য নাই, নিজে কিনিয়। গোপনে তাহ। প্রেরণ করিতে ন। পারিলে আহার 

নিত বন্ধ হইয়া! যাইত। সমস্ত সভা সমিতিতে উদ্যোগী হই য়া কাধ্য করিতে 
তাহার সমকক্ষ আর কেহুই ছিল না । বাটীতে দাদ দাসীদের অন্থস্থতায় তাহাকে 

সমান ভাবেই বিচলিত হইতে দেখা ঘ।ইত। হুতভাগযদের শিয়রে বসিয়। 
সেবা করিতেন' এবং রীতিমত পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন । বাটীর ছেলের 
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যেমন সেব। যন্ধ হয়, তাহাদেরও যাহাতে সেই রূপই হয় সে বিষয়ে বিশে 

দৃষ্টি রাখিতেন। হিন্দু স্কুল হক্টতে গ্রবেশিক পরীক্ষা! দরিয়া! উত্তীর্ণ হইতে 
ন। পারায় তিনি এ সমগ্জে বাটা হইতে পালাইয়। কাশ্শীরে যান। এই 
সময়ে নাচ দেখিবার সথ তাহার অত্যন্ত প্রবণ ছিল্ন। পশ্চিযাঞ্চলের 
ঘিখ্যাত লর্ভকীদের নাচ দেখাই তাহার পলাইবার প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। 
“নাচ দেখা ও গান শোন! তখন আমার একটী ভয়ানক নেশ। ছিল ত।' ছাড়া 

অন্ত কোন মন্দ অভিগ্রয় সে সময়ে আমার ছিল ন1।” কাশ্মীর হইতে 

ফিরিক়। তিনি ট্রামওয়ে কোম্পানির কেসিয়ারের কাজে নিধুক্ত হইয়াছিলেন, 

এই সময় হইতে তিনি অত্যন্ত সৌঝিন ও ““রাবু” হইয়া পড়েন এবং হাতে 
যথেই্ট পয়স। হওয়ায় তাহার চরিত্র দোষ ঘটে। এই দোষ সবেও তাহার 
হৃদয়ের স্বাভাবিক মহত্ব কখন শন হইয়! পড়ে নাই। তাহার আর একটী 
মহদ্গ্ডণ ছিল। তিনি কখন মদ্য পান করিতেন না তাহার কোন বঙ্ধু 

অত্যন্ত মাতাল হইয়া উঠায় তিনি তাহাকে মদ্যত্যাগ করিতে অনুরোধ 

করেন। এই সময়ে কোন একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার অত্যন্ত প্রণয় 

ছিল। একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ ন। করিয়! থাকিতে পারিতেন ন|। 

বদ্ধুটী বলিল “তুই যে দ্বিন হতে এর বাঁড়ী,যাওয়! ছাড়বি আমিও সেই 
দিন হতে মদ ছাড়র।” তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন “আমি এখন হতে আর 
তার বাড়ী যাব ন'তুইও কিন্তু আর খেতে পাবিন1।” সেই দিন হতে আর 

'সে সত্ীলোকটীর বাটা প্রবেশ করেন নাই। স্ত্রীলোকটা তাহাকে প্রকুতই 

ভালবাসিত। সে প্রত্যহই তাঁহার নিকট দুতী প্রেরণ করিত সন্ধান করিয়। 

অন্তস্থানে ভীহার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ছুই পায়ে ধরিয়। কাদিয়াছে কিন্ত 

তাহাকে বিচলিত করিতে পায়ে নাই। কয়েক মাস পরে স্ত্রীলোকটা 
“পুলে এল না” “পুলে এল না” কেবল এই কথ। কয়টা বলিতে বলিতে 

প্রাণ ত্যাগ করে। এই সংবাদ পাইয়! তিনি ষে 'শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সাত দিন রাত আর তিনি উঠেন নাই। এই ঘটনাটী হইতে তাহার বন্ধু- 
প্রীতি, পান-দোষের প্রতি ঘৃণা! ও হৃদয়ের অসীম শক্তির প্রমাণ পাওয়া 

যায়। একদিন তাহার কোন একটী যুবক বন্ধু মদ্য পান করিয়া আসিয়াছিল, 
কারণ জিজ্ঞাস। করায় সে উত্তর করিয়াছিল সকলের অনুরোধ অগ্রীহ্থ করিতে 
পারে নাই, তাহাতে তিনি বলেন নিজেকে ভূলিওনা, তোমার নিজের খাবার 
ইচ্ছু। হইয়াছিল, নতুব। কেহ তোমাকে খাওয়াইতে পারিত না। আমি 
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অনেক পার্টিতে গিয়াছি ধেখানে কেবল মদ ও মাতাল, হাতে করে সকলকে 

থেতে দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত এক ফৌট1 কখন কেউ আমাকে খাওয়াতে 

গারেনি” । কলিকাতায় যেবার প্রথম প্লেগ হয় সে সময়ে তাহার ম্নানাহারের 

সময় ছিল | সর্বদাই একন্থানে রোগী লইয়। ব্যস্ত । 

কলেরা বসন্ত, প্লেগ, যে সমস্ত ব্লোগীকে কেহ স্পর্শ করিতে ঠাহিত রন 

যেগ্ৃহে কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিভ না, সেই সমস্ত স্থানে দেবদুতের 

মত তিনি' অনবরত ঞুরিয়া বেড়াইতেন। কাহারও নিষেধ বা অন্থুরোধ 
তাহাকে নিরস্ত করিতে, পারে নাই। বিপন্ন কোন ব্যক্তি তাহার সাহাষ্য 

প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইত না, তিনি সকলকে যথা -সাধ্য সাহায্য করিতেন। 

আমার সম্মুখে তিনি একন্দিবস অনেকগুলি (১৫০০. টাকার ) “হেওনোট” 
ছি'ড়িয় ফেপিয়াছিলেন। আমি নিষেধ কর।র বলিলেন, “সামার হাত দিয়ে 

রাধারমণ দিয়েছিলেন, আমার উহাতে 'কোন অধিকার নাই। * এগুল। 

লিখিয়া নেওয়।৷ আমার ভুল হইয়াছিল, এগুল1 বেধে আর একটা ভুল করে 
এত লোককে বিপদৃগ্রস্ত,করা উচিত নয় 1” * 

শিশু-কাল হইতেই ধর্মের প্রতি তার একট] আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। 
যৌবনের মত্ততায় তাহ1 অনেকুট! চাঁপা পড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু একেবারে 

নষ্ট ₹ইয়। যায় নাই। মাতৃভক্তিরূপে তাহ! জবনের অশৈক বিষম প্রলোভন 

হইতে অনেক সময়ে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে । মাতার প্রতি তাহার যে, 

ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহ! অতুলনীয়। মাতার অনুমতি না৷ লইয় তিনি 

কোন কার্ধ্য করিতেন না। তাহার জননীও যে কত উচ্চ ম্বদয়সম্পন্ন। ছিলেন 

তাহ! একটী কথাতেই প্রমাণ পাওয়। যায়। জ্ঞ্েষ্ঠ পুত্র ও অনেকে তীহাঁকে 

একবার বলেন যে তুমি অন্থরোঁধ করিলেই পুলিন প্লেগের মরা ফেলিতে বা 
রোগী দেখিতে যাইবে না। তুমি উহাকে নিষেধ না করিলে উহার বিপদ 
হইবার সম্ভাবনা । তিনি স্থিরভাবে উত্তর করিলেন "জানি, আমি বঙ্লে 
পুলে" যাবে ন।, কিন্ত না যেতে পেলে ও?র যে কত কষ্ট হবে তাও আমি জানি, 

তাই আমি ওকে যেতে নিষেধ করতে পারব না। আর কেউ ষদি বেচারাদের 
না দেখবে ত' তার। যায় কোথায়?” এমন জননীর ক্রোড়ে লালিত, এমন 
জননীর স্তপ্ত ছুদ্ধে পাশিত পুত্র যদি দেশের জন্য প্রাণত্যাগ না করে তকে 
করিবে? ধর্মে লিপ্ম। উচ্ছত্খল যৌবনে যে পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর তাহ! অপেক্ষা শতগুণে বলবতী হইয়! উঠিল *এবং তাহার ফলে 
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তিনি "কর্তাতগজাদের” দলে মিশিলেন। নেবুতলায় রামচণ্্র দাস ক'বরাজ 

নামে প্র সম্প্রদায়ের এক দলপতি ছিলেন। তিনি তাহার কাছে গমনাগমন 
কবিতে লাগিলেন। কিছুদ্দিন সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে “ক্রিম কন্ম” করার 

পর তাহার “পার” হয়। একদিন রাত্রে বাটী আমিতে আসিতে সহস৷ 

হার হাঁদি পাইল এবং অনবরত ছুই (দিন হাস্য সংবরণ করিতে পারেন 

নাই। দলে তাহ।র খুব প্রতিপত্তি হইয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় যেখাঁনেই 
যাইতেন «পুলিনকে” সঙ্গে না লইয়া! যাইতেন না । এই সময়ে তিনি অত্যন্ত 

অনুস্থ হই! পড়েন এবং ডাক্তারেরা.তাহ।কে দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহঃ নতুবা 
পূর্বের স্থায় উচ্ছ জ্খল জীবনে ফিবিগী যাইভে উপদেশ দ্বেন। 

কৰি বিহারীলাল চক্রবর্তী “তাহাকে” পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। 

কবি মহাশয় এই সময়ে প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়াই- 
তেন ও দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ্ের জন্য অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি 

কিছুতেই স্বীকৃত হয়েন নাই। ডাক্তারের অথচ বলিতে লাগিলেন ছুইটাঁর 
একটা শীপ্ব না করিলে তাহার জীবন রক্ষ। দায় হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়বার 
আর বিবাহ করিরা শৃঙ্খপাবন হইবেন না এটী তিনি স্থির করিয়াছিলেন, 

কিন্তু পূর্বের সেই উচ্ছঙ্খল জীবনও আর তেন লোভনীয় বলিয়। বোধ হইতে- 

ছিল না। একদিন'এই কথ, প্রনর্ষে বলিগ্নাছিলেন “আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর 

ডাক্তারের পরামর্শে প্রথম যে দিন ্রীপোকের বাটি যাই সে দিন কেবলই 
বোধ হইতে লাগিন ভয়ানক পাপ কারতেছি! কিছুতেই মনের শান্তি লাভ 

,করিকে পারিগাম না। পৌষ মাসের শীতেঞধামিয়। উঠিলাম। তাহার 
পার্থে বিয়া থাক! আমর পক্ষে অসম্ভব হইয়। উঠিল । স্ত্রীলোকটা আমার 

পূর্বব পরিচিত পে আমার অবস্থা দেখিয়। বারবার  দ্রিজ্ঞাস। করিতে লাগিল 

আমার কোন অন্ুখ করিতেছে 'কিন!!. পাঁচটা টাকা বালিশের তলায় 

গুজিয়া বাখিয়া আমি একেবারে ট্রামে করিয়। মাঠের দ্িকে চলিয়।, 

গেলাম ।” এই সময়ে ভাহার মধ্যে একটী ভয়ানক দন্ব চলিতেছিল। 

পৃর্ধের মত দ্বণিত জীবন ও ভবিষ্যতের আদর্শ জীবনের মধ্যে একট। প্রতি- 
হন্দিতা তাহার সমস্ত জীবনকে অশান্তিময় করিয়। তুলিয়াছিল। ঠিক এই 

সময়ে শ্রমত্রাধারমণ5রণ দান দেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 

(ক্রমশঃ) 

শ্ীমুধাময় চট্রোপাধ্যায়। 



৩য় সংখ্যা । ] ১৭৯ 

শ্রীচৈতন্য ৮৭ ম, অ, প, রামানন্দ 

উহরি-ভক্তি-বুলাংসে রর বিধি লিখিত আছে, কিন্তু তাহ। প্রবৃত্ত 
মার্ণের ভক্তের পক্ষে । ভক্তকে স্বভানতঃ তিনশ্রেণীতে বিভাগ ভর। যা 

যথা প্রবৃত্ত, সাধক, নিদ্ধ। প্রচেতা-সংবাদে শ্রীনারদ বলিয়াছেন, যে 
ব্যক্তি তক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেনঃ তিন, দেব, খষিও পিতৃখণ 
হইতে মুক্ত হইয়।ছেন, শ্রীগোবিন্দ, আরাধনা করিলে, স্থাবরজঙ্গম সকলের 
আরাধনা কর! হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জলখিঞ্চন করিলে, তাহার শাখা 
প্রণাখা প্রভৃতির পুষ্টি হয়ঃ, তাহার জন্ত আর পৃথকরূপে সিঞ্চন করিতে হয় 

না, সেইরূপ এ্রহরির আরাধনা! করিলে, সকালের আরাধনা করা হয়, 

“দেবর্ষি ভৃতাপ্তনৃণাং নএিতৃণাং এই গ্লোকুটাতে হরিভজনে সকলখণ হইতে 
মুক্তি হয় ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে। 

্যথাতরোমৃলি নিষেচনেন 
তৃপ্যাস্ত তৎ্ব্বন্ধভৃজোপশাখাঃ 1 

প্রাণোপহ]রাচ্চ যথেক্ড্িয়ানাং 

তথৈব সর্ববাহ-মুচ্যতেজ্যা ॥% ৪1৩১-১২ 
প্রাণের পুষ্টি হইলে আর ইন্দ্রিয়ার্দির* পৃথক্ পুষ্টি করিঝ্র জন্ত ব্যাকুলিত 

হইতে হয় না, পেইরূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সকল আবরাধন! সিদ্ধ ' 

হয়, এই আরাধনার বিদ্ব উপস্থিত হইয়াও তত্তকে শ্রীহরিচরণ হইতে চুত 
করিতে পারে না, যেমন ইন্দরদ্যু় রাজার গলত্ব প্রাপ্তি, এবং ভরতরাজাঁর 
মুগত্ব প্রাপ্তি। ভক্তের হুইটী সংসার একটা সাধকদ্পশীয় তাহার মায়িক- 
সার এবং সিদ্ধদশায় শ্রীভগবানের লংসার, যতক্ষণ ভক্তিদেবী তাহার 

আধিপত্য বিস্তার না করেন ততক্ষণ ভতজ্ের বর্ণাশ্রম ধর্ম থাকে, কিন্ত 

বিস্তার করিলে আর থাকে ন1। সেইটা ভক্তের সাধ্য নহে, ভক্তিদেবীর 

অলৌকিকী গরীয়সী মধুরিমা। এইজন্য ভক্ত বর্ণাশ্রম ত্যাগ জন্ দায়ী নহেন। 
পয়ারে আছে “বিধিমৃত টকুল ত্েহ দ্নানতর্পণ” অর্থাৎ তাহার রাগমার্গের 
বিধিমত তিনি, চণ্তীদাস, বিগ্ভাপতি, রায়শেখর, অষ্টসখী, অষ্টমঞ্জরীর তর্পণ 

এবং তাস্ত্রিক সন্ধ্যা করিয়াছিলেন। আরও ন্থার্ভঃব্যবস্থীমত নিম্পিতৃকের 

সমন্ধে তর্পণবিধি, তাহ) হইলে শ্রীভবানন্দ রায় জীবিত থাকিতে রামানন্দ 



১৮৪ বাঁরভূমি | | ৪র্থ বর্ষ। 

রায়ের তর্পণ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রীচৈতন্তাচরিতামৃতকার ইহার 

পর ভবানন্দ রায় মিলন প্রসঙ্গ কীর্তন করিয়াছেন । তথাহি-_ 
জরাসন্ধ নিকদ্ধ নৃপবর্গেঃ প্রার্থিতং দশমত্থন্ধে 

“তং নঃ সমার্দিশোপায়ং যেন তে চরণাজয়েনঃ 

।  স্মতিরথ! ন বিরমেদপিসংসরতা মিহ” 

হে গোবিন্দ, যে যোনিতেই জন্ম হউক না কেন তাহাতে ভীত নহি, গুবে 

যেন আমাদের চিন্তদধুর্কররূপে, প্রস্ফটিত নীলপদ্প স্কদূশ তোমার চরণপন্ের 
মধুপান করিতে বাঞ্চত ন। হয় সেই উপায়, সাধন করুন। 

ইহার পর,আমর। ভথানন্দ রায় মিলন সম্বন্ধে ২19টী পয়ার উল্লেখ করিব 
যথ।,_ম, দ, পঃ ৪৮, ৪৯১ ৫০১ ৫১১ ৫২৮ ৫ 

“সার্ববতৌম বলে এই রা ভবানন্দ । ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥ 
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আালিঙ্গন । স্ততি করি কহে রামানন্দ বিবরণ ॥ 

রামানন্দ হেন জন যাহার তনয়। তাহার মহিমা লোকে কহন না হয় ॥ 

সাক্ষাৎ পাও তুমি তোমার পৃতবা কুস্তী। পঞ্চপাগ্ডব তোমার পঞ্চপুল্র মহামতি ॥ 

রায় কহে আমি শুদ্র বিষয়ী অধম ।  শারে তুমিস্পর্শ এই ঈখর লক্ষণ ॥ 
নিজগৃহ বিত্বতৃত্য পঞ্চপুর সনে। আত্মা,সমর্পিপ আমি তোমার চরণে ॥ 

তাহার পর প্রভু ম৫ন করিলেন ইনিই রামানন্দ রায়। যদ্যপি তাহারে আলি- 

লন করিবার জন্' ইচ্ছ। করিলেন তথাপি ধৈর্য্য ধরিয়। রহিলেন, ধৈর্য ধারণ 
করিবার এই কারণ যে, ভক্তের দ্দগত প্রেমই ভগবৎ পরিচয় করিয়া! দেয়, 

. যেমন , জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃক্চদর্শন করিস, প্রেমের অভাবে মাধুর্ধয।ন্ুতব 
করিতে পারেন নাই। তাহার পর রামানন্দ বার একটী অলৌকিক 

রূপগুণসম্পন্ন সন্যাণী ছেখিয়। নিকটে আনিয়া দগডবৎ নমস্কার করিলেন, যেন 

ভ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মসমর্পণ করিজেন, 
“শত হূর্ধ্য সম কান্তি অরুণ বসন। সুবণিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোটন ॥ * 
দেখিতে তাহার মনে হৈল চমৎকার । আসিয়। করিল দণ্বৎ নমস্কার ॥ 
তবে প্রভু কৈল ভারে দৃঢ় আলিঙ্গন । প্রেমারেশে প্রভু ভৃত্য ফ&েোহে অচেতন ॥” 

স্বাভাবিক প্রেম দোহার উদয় করিলা,দোহা আলিঙ্গিয়! দোহে ভূমিতে পড়িল ॥” 

এই স্থলে “ম্বাভাবিক প্রেম”শব্দ বর্ণিত হইয়াছে ইহার অর্থ স্বতঃসিদ্ধ সহজ 

প্রেম, অর্থাৎ ব্রজপ্রেম, ষে মাধুরীবি্ু, ব্রহ্মানন্দকে ধিক!র করিয়া দেয়, 
বাহা সাধন হইতে উত্ভৃত হয় না, যাহাতে শ্রীগবানের এখধ্য সমাচ্ছন্ 



ওয় সংখ্যা।] শ্রীচৈতন্ চরিতামূত ম, অ, প, রামানন্দ রায় মিলন। ১৮১ 

করিয়। দেয়, যাহা নিন্দাকে স্ততিবূপে এবং স্ততিকে নিন্দারপে পরিণত 

করে, যেটাতে ভগবানের সঙ্গে সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া দের।ঃ সেই প্রেম। 

ব্র্ভূমিতে জন্ম ন। লইলে সে প্রেম সঞ্চার হয় না, এইজন্য শ্রুতি ব্রজ- 
ভূমিতে জন্ম লইয়াঞ্ভ্রীগোপী দেহে শ্রীগোবিন্দ তজনা করিয়াছিলেন, সাধন 
করিলেও গোপীর চরণধুলির কণ। প্রাপ্তির অভিলাষ ব্যতিরেকে *এই প্রেম 

উৎপন্ন হয় না। যেমন বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর জাপনার দশা বর্ণন৷ করিয়াছেন । 

অছৈতবাথি পথ্িটকৈরুপান্তাঃ স্বান“পিংহাসনণন্ধদ ,ক্ষাঃ | 
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দ্]সীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ 

অর্থাং অয় ব্রহ্গানণ "মগ্ন থাকিয়া তছুপাসকের সহিত প্রুতিষ্ঠাসিংহাসনে 
উপবিষ্ট ছিলাম হঠাৎ কেণন শঠ, লম্পট, ব্রঙ্গগোপীর মনচোর। আসিয়। 

আপনার খ্বরূপাভাস দর্শন ক্রাইয়। শ্রীপাদপদ্ণেধ্ধ দাসী করিলেন। গোপী- 

ভাব-ূপ দর্পণ ভিন্ন মুর্িখানি দেখিতে,কেহ সক্ষম হন না, অশ্থ দর্পণে 
বপ্ত এতিফলিত হয কিন্তু এই দর্পণে পরতত্বকে আকর্ষণ করিয়। ধৃত করে। 

শ্রমহা প্রভুর সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের এইরূপ ভাববিকার দর্শন করিয়। 
বৈদ্দিক ব্রাক্ষণগণ বিচাঁর করিতে লাগিলেন এই সব্ন্যাীই বা ক্রন্দন 

করিতেছেন কেন? আর মন্তরুপন্গিত মহারাজ সন্যাসীকে আলিঙ্গন করিয়া 

কান্দিয়। অধীর হইতেছেন কেন? তৎপরে এতু বলিলেন, “সা বর্বতৌম উট্টাচাধ্য 
তোম।র গণ আমার নিকট বর্ণন করায় আমি আসিয়। তোমার সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়। ক্ৃতার্থ হইলাম ।” রায় বলিলেন “ভট্টাচার্য্য আমাকে ভূভ্যজ্ঞান 

করিয়। অপাক্ষাতে আমার হিত সাধন করিলেন, আপনি সার্বতৌমকে, রুতার্থ 
করিয়াছেন, সেইজন্ত তাহার কপাধীন হইয়া তৎ সন্ধে আমাকে আত্মসাৎ 

করিয়াছেন। সাধুর কাধ্যে পরের গৃহে গমন করিয়া, ভব্তাপানলদঞ্ধ জীবকে 

উদ্ধার করিরা থাকেন। তথাহি শ্রীমন্ত।গবতে ১০ম স্বন্ধে ৮অং ৩য় ক্লোকে 

গগং প্রতি শ্রীনন্-বাক্যং* ৃ 

. গমহম্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন-চেতসাং 

নিঃশ্রেয়সায় তগবন্ করতে নান্ধ! কচিৎ।” 
ষাহার। সংসার-বিষের প্রকোপে জীর্ণশীর্ণ হইয়।ছেন, ধাহাদের চিত্ত বিষয় 

ভাবন। দ্বার। মালিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ধাঁধার! ক্গণকাল গৃহত্যাগ করিতে পারে 

না, এপ গৃহস্থকে উদ্ধার করিবার জঙ্ত অর্থাৎ মহত্রুপা করিয়া তাহাদের 

সংসার মহারোগ বিনাশ করিবার জগত, সাধুসকল অ[গমন করিয়া থুকেন, 
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হে ভগবন্ এবিধয়ে আর অন্তথ। নাই । হে দয়াময় ! আপনার দর্শনে সকলের 
চিন্ত গলিয়া গিয়াছে, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাধনের অপেক্ষা না 'করিয়! এই 
অধম বিষয়ীকে আত্মসাৎ করিলেন দ্িনকতক অবস্থান করিয়া আমাদিগকে 
কুতার্থ করুন। | এ 

« আপনার দর্শনে সকলের মুখে কুষ্ণনাম নৃত্য করিতেছেঃ আকুতি ও 

প্রকৃতিতে আপনাকে আম।র সেই 'ই্টদের পরম ঈশ্বর বলিয়। ধারণ] হইতেছে। 

প্রভু বলিলেন “তুমি মহাতাগবতোত্তম, তোমার প্রেমের বলে, তুমি সর্বক্র 
প্রেমময় ভগবান্কে দর্শন করিয়া থাক, এমন কি আমি মাাবাদী সন্ন্যাসী 
হইয়াও তোমার প্রেমে কৃষ্ণানন্দে মগ্ন হইলাম ।” এস্থলে প্রভু আপনাকে 
মায়াবাদী বলিয়৷ যদিও আত্ম গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, তথাপি সরম্বতী 

প্রকৃতই শ্রীবদনে প্রভুর আত্মভত্ব প্রকাশ করিলেন, পয়ার যথ।১ ম, অ, ৪১। 

* “্অন্তের ক। কথ! আমি মায়াবাদাঁ সন্যাস্মী 

আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি? 

“মায়াদভ্তে কুপান্্ ইত্যমর৪” অর্থাৎ মায়া শব্ষের অর্থ কুপা, কি উপায়ে 

জ্ীগোবিন্বপ্রেম জীবের অস্ত-্বদয়কে দ্রবীভূত করিবেন, ফি রূপেই নাম 

গ্রহণ করিতে হয়, জীবের কর্তব্য কি এবং উগ্নাসন। তুত্বই বা কি, জগৎ কি, 

বলিয়। দ্বিবার জন্ত কৃপ্রা! করিয়। আপনার কুপাতত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য 

অবতীর্ণ হইয়াছেন, শুই অর্থে মায়াবাদীহইল। কিন্বা মায়। শব্দে “বাঁধা” সেই 

প্রেমময়ীর প্রেম যিনি প্রচার করিবার জন্ত রাধ! নামকে পরম পুরুষার্থ রূপে 

বর্ণনা করাইবেন তাহাকেও মায়ীবাদী বলা যায়। কিনব! ধাহারা জগৎ 

উৎপত্তির কারণ এক মাত্র প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া এই কথ! বলেন, তাহাদিগের 

সেই যত স্তাস অর্থাৎ ত্যাগ করাইবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাকেও 

মায়াবাদী সন্য!সী বলে। প্রভু বলিলেন, সার্বভৌম আমার কঠিন হৃদয়কে 

শোধন করিবার জন্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, এইরূপে কথোপকথন 

হইতেছে এমন সময়ে একটা বৈদিক-বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, 
প্রভূও ব্রাহ্মণ গৃহে তিক্ষা করিলেন। প্রভু সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য ন্নানকৃত্য 

করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে স্্রীরামানন্দ রায় সমাগত হইয়। সাষ্টা্ 
গ্রণিপাত করিলেন, প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! যথাস্থানে বসাইলেন। 
নির্জনে ছুই জনার কুষ্ণ-কথা হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ) 

শ্রীহরিদাস বন্দোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ। 



৩য় সংখ্যা । ] ১৮৩ 

ভাঁগবত ধর্ম । 
আমরা সচরাচর লোৌককে বলিতে শুনি ষে ধর্্শব কম্ম কর, তাহ। হলে 

স্বর্গে যাইবে, মৃত্যুর পর স্থরলোকে পরম' স্থথে কাল কাটাইবে, আর যদি 

তাহা না৷ কর তাহ হইলে নরককুণ্তের মধ্যে ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে 

হইবে । ইহা! সত্য কথা। কিন্তু ধর্মজীবনের ইহাই শেষ কথা নহে। যে 

শান্্র বা যে ধন্ম, মানবদ্ক এই প্রকারে স্বর্গনখের' লালসায় প্রলুন্ধ করিয়া, 
অথব। তাহার বিপরীত নরকের ভয়ে অচতঙ্কিত করিয়া ধর্শনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করায়, 

সে ধর্ম উন্নত শ্রেণীর মানবের ধর্ম নহে, সে ধর্মের হয়ত প্রয়োজন আছে, 
কিন্ত তাহ! নিয়াধিকারীর জন্য । 

ভারতবর্ষে অধ্যাত্বতন্ব নিরপণের জন্য দীর্শনিকের মনীষা যখন হইতে 
হুক্ম বিচার আস্ত বর্ষরয়াছে সেই সময়েই ুর্ব্বের সত্য টুকু জ্ঞানবান*লোকের 

মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । আমরা সংখ্যদর্শনেই ইহার প্ররুষ্ট পরিচয় 

পাই। ্বর্ন্থখ যে জ্ঞানবান মানবের ধর্মজীবুনের লক্ষ্য হইতে পারে নাঃ 
তাহ। সাংখ্যদর্শনে এবং ভগবদগীতায় বিশেবভাবে বল৷ হইয়াছে । সাংখ্যকার ও 

গীতাকারের এই দিদ্ধান ্রীফন্তাগবত গ্রহণ করিয়াছেন। গতবারে আমরা 
যে তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহার দ্বিতীয়টির “ব্যাখ্যায় শ্ীধর স্বামী 

বলিলেন “জীবস্য জীবনস্য চ পুনঃ, কর্মতিধর্মানুষ্ঠানধীরা৷ ইহ প্রসিদ্ধঃ 
বর্গাদিঃ সোহর্থে। ন তবতি কিন্তু তত্বজিজ্ঞাসৈব 1» 

অর্থাৎ তত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উত্দেশ্য বা ফল, প্বর্গ(দি নহে ন্ ইহা 

বেদান্ত-শান্্ের কথা। বেদান্তস্থত্রে বল। হইয়াছে, ব্রন্মজিজ্ঞানাই জীবনের 
ফল। শ্রীমস্তাগবত দেখাইতেছেন, এই যে ব্রহ্ম ইনি তত্বেরই 'একটি নাম 

মাত্র। তত্ববিদের! এই তত্বকে অদ্বয্ শগান বলেন, ব্রহ্ম পরমা স্বা, ও ভগবান্ 

এই তিন ভাবে হিন শ্রেণীর সাধক বা উপাসক, এই অদ্থয় জ্ঞানকে উপলব্ধি 

করেন। ওপনিষদ সম্প্রদায় ইহাকে বলেন ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের। বলেন পরমাত্মা, 
আব্র সাত্বতগণ বলেন তগবান্। তত্ব কিন্ত এক, অয় জানতত্ব। 

“বদস্তি ততত্ববিঘৃপ্তত্বং যজজ্ঞানমদ্ধয়ং। 

ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥” 
শ্রীমপ্তাগবতে এই যে শ্লোকটি হহা বড়ই প্রয়োজনীয় । এই শ্লোকটি বিশেধরূপে 

' ধারণ! করিতে পারিলে আমরা বেশ বুবিতে পারিব (য শ্রীমস্তাগবত, গ্রন্থে 
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কিরূপে বেদাস্তসিদ্ধান্তের পুর্ণ সমন্বয় করা হইয়াছে। তত্ব যে অদ্বয় জ্ঞান' 
ইহা আমর! দৃঢ়রূপে সর্ধদ1 হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব! এই টুকু' যদি আমার 
ভুলিয়। যাই, তাহ! হইলে লীলাতত্ব, বিশেষ করিয়! শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা 

মোটেই বুঝিতে পারিব না। শ্রীশ্লীচৈতন্ত চরিতামৃতকারও এই কথাটুকু 
আঁমাদিগর্ বিশেষরূপে ্মরণ করাইয়! দিম্লাছেন। যথা__ 

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। 

অদ্বয় জ্ঞান তত্ব ব্রজে ব্রজেন্্র নন্ন্য। 

সর্বআদি সর্ব অংনী কিশোর শেখর । 

চিদানন্দ দেহ সর্ধবাশ্রয় সর্রশ্বর ॥ 
কৃষ্ণ যে “অন্বয় জ্ঞান তত্ব” ইহ? হৃদয় মধ্যে দৃঢ় রূংগে ধারণা না| কারয়। লীলা- 

রস আস্বা্দনে চেষ্টান্বিত হইলে যে কিরূপ অনর্থ হয়, তাহ! অতি সহজেই 

অনুমেয় । আমর! ইন্ত্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞেয় জগতের রিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, 
আমি জ্ঞাত, জ্ঞেয় জগত আমার জ্ঞানে বিদ্যমান। আমি অবিদ্যান্ছন্ন হইয়। 

আমাকেই এই জগতের দুষ্ট, জ্ঞাঁতা, ভোক্তা বলিয়। অনুভব করিতেছি।, 

এই যে দ্বৈত, ইহাই মানব জ্ঞানের সাধারণ অবস্থা । আমরা জড় চেতনের, 

দেবাসুরের, অন্তর বাহিরের, বন্দ বা প্রতে সর্বদাই দেখিতেছি ও জানিতেছি, 

কিন্তু এই উপলব্ধি মানব জ্ঞান্রে চরম সীমা নভে । চরমে গিয়া মানব এই 

উভয়কে এক একত্থের ও সামগ্রস্তের মধ্যে অনুভব ও উপপন্ধি করে। এই যে 
ছুই, দৃষট ও দরষ্টা, জড় ও চেতন, প্রুক্ুতি ও পুরুষ, রি ও প্রাণ এই দুইকে 
যুখন এক সমন্বয়ে লইয়া গিয়া ইহাদের সেই নিশ্য-সম্বপ্ধে্র বা মিলনের বা 
একত্বের মধ্য দিয়! অন্ুতব কর। যায়, সেই সময়েই অদ্য় জ্ঞনতত্ব হৃদয় মধ্যে 

উপলব্ধ হইয়। থাকেন।' ্ 7 

মনে করুন, বৃন্দাবনে লীলা হইতেছে, এই লীলার যে মধুর বর্ণনা তাহ। 
শ্রবণ করিতেছি। এখন প্রশ্ন এই, আমাদের দৃষ্ট এই প্রাকৃত জগত ও 

শ্লীভগবানের প্রেমলীলাস্ান আনন্দের বৃন্দাবন এই ছুইটি কি এক প্রকারের 
জিনিস? তাহ! বদি মনে করিঃ তাহ! হইলে, তো সর্বনাশ! তাহ! হইলে 

তো আর বুন্দাবনের চিন্য়ত্ব থাকে না। বৃন্দাবন, “প্রাক্তেন্দ্রিয় গ্রাহ্ নহে 

হয় স্বপ্রকাশ।” বৃন্দাবনের দ্রষ্টা। কে? ভক্ত। ভক্ত কে? যিনি শ্রীভগবানের 

হইয়াছেন। ভক্ত আছেন, তিনি দেখেন, তিনি শোনেন, তিনি গান করেন, 
তিনি নৃত্য করেন, তিনি শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, নাম, লীল। প্রভৃতি স্মরণে 



৩য় সংখ্যা । ] ভাগবত ধর্ম । | ১৮৫ 

ও কীর্তন সর্বদা প্রেমপূর্ণ ভ্বদয়ে নয়ন সলিলে তাসিয়া যান, কিন্ত এই যে 

তাহার ক্রিয়া এই ক্রিয়ার মূলে “অহং কর্তা, অহং দ্রষ্টা” এই প্রকারের 
অভিমান নাই। ভক্তি তে। অহং অভিমান সম্পন্ন কোন জীবের নিগস্ব 
সম্পত্তি নহে, ভক্তি ভগবানেরই শ্বরূপশক্তি। অতএব ভক্ত ও ভগবানের 

স্বরূপ। ভক্ত ও ভগবান ভিন্ন হইন্া], অভিন্ন। তাহাদের মধ্যে যে প্রতেদ 

তাহী অভেদের উপর প্রতিষিত, সুতরাং দেখা গেল ভগবানের লীলার দ্রষ্ট। 
(অভেদের দিক হইছে দেখিলে) ভগব্মনই নিজে। আমি ধখন তাহার, 
আমার নহি, সেই অবস্থাতেই আমি লীলা-রল আম্বাদন, করিতে পারি। 
আমি যখন আমার, তখন আমার লীলারস আম্বাদনের অধিকার নাই। 

ব্রজদেবীগণেরও যখন মনে সৌভাগ্যগর্র্ব জাগিণ যে আমরা শ্রীকুষ্ণকে পাইয়াছি 

সেই যুহর্তেই কৃষ্ণ অন্তহিত হইলেন। ইহাই লীলার রুহস্ত। অমিন্ত্- 
ভেদাভেদ-বাদী গোতীয় আচার্ধ্যগণই এই লীলাতত্বের শেষ রহস্ত' জগতে 
প্রচার করিয়াছেন । ৃ 

শ্রীধরন্বামী পূর্বেবোদ্ধ ত, প্লোকের টাকায় “অন্ুয় জ্ঞান তত্ব” ,বুঝাইবার জন্ 

বলিলেন “ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যবর্ততি” অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানবাদ নিরস্ত 

করিলেন। সাংখ্যকার ইহা ,কঁরিয়াছেন। “ক্ষণিক জ্ঞানবাদ” নাস্তিক মত। 
বর্তমান ইউরোপে জনষ্টয়ার্ট মিল এই মৃতের এচারক। *ইংরাজীতে ইহাকে 

501580101015) বলে । আমাদের দেশে প্রাগীনকালে এই মত বিশেষ ভাবেই 

প্রচারিত হইয়াছিল। তাহারা কি বলেন ? 

তাহার! বলেন যে আত্মা নামে স্থির বা! নিত্য কোন সত্তা নাই। ভাহাছেত্র 

মতে “স্থিরকাধ্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বমূ।” সকল কার্য্যই অস্থির বা অনিত্য-_ 

আত্মাও এক প্রকার কার্ধ্য। আল্মা দীপ-শিখার ম্ট। €তল ও বণ্তিকার 

সহিত অন্য দীপশিখা যোগ করিলে আর একটি দীপশিখার আবির্ভাব হয়। 

সাধারণ লোকে মনে করে যে দীপশিখ। স্থির ও একটি অখও পদার্থ। কিন্তু 

তাহা নহে। প্রত্যেক ক্ষণে উহ। নূতন হইতেছে। যেমন একটা গোল 

জিনিসে (আলাত চক্র ) একটা আলে এক জায়গায় রাখিয়। যদি তাহ। অত্যন্ত 

বেগে ঘুবান যায় তাহা হইলে মনে হয় সমস্ত চক্রই আলোক, সেই প্রকার 
দীপশিখার অতিদ্রত ধারাবাহিকতা বশতঃ আমাদের মনে হয় যে উহা 

একটি অথগ্ড বুন্ত। 

আত্ম।ও এই প্রকার । শুক্রশোপণিতে এক আত্মার ধ্যাগে অন্ত আহ্মার 
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উদ্তব হয়, জ্ঞান প্রবাহের অতিক্রত ধারাবাহিকতা নিবন্ধন মনে হয় উহা! এক 
অধণ্ড বস্ত। 

নাস্তিকদিগের এই মতের নামই ক্ষণিক জ্ঞানবাদ, শ্ীমত্ত/গবতের টীকায় 

শ্রীধরস্বামী যাহার উল্লেখ করিলেন। 

_ সাংখ্য-মত এই মতকে . কি ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহারও একটু 
আলোচনা! কর! দরকার কারণ শ্রীষ্তাগবতেও কয়েক স্থানে সাংখ্যগণের 
এই সকল যুক্তি অনুস্থত হইয়াছে । 

সাংখ্যগণের প্রথম আপতি ' প্রতুদুতিজ্ঞা। “ন, প্রত্যভিজ্ঞ/বাধাৎ।” 

সকল কার্ধ/ই 'ষে ক্ষণিক.ও আস্থর তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে পূর্বে 
যাহা দেখিয়াছিঃ এখন আবার তাহ! দেঁধিতেছি ব| শুনিতেছি এরূপ মনে 

হয় কেন? ইংরাঞীতে ইহাকে বলে [0০015086101 0 11210010, 

দ্বিতীয় আপত্তি এই ষে নাস্তিকেরা যে উদাহরণ «দিলেন সে উদ্দাহরণই 
ঠিক নহে। “দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ” দীপশিধা অন্ত দীপশিখা হইতে উৎপন্ন হয়, 
ইহ! কার্ধ্য (০9560), কিন্তু আত্মাও বে কাধ্য তাহ। তোমার কেবল কথায় 
হ্বীকার কারব কেন? ইংরাজীতে বলা যায় যে আত্ম! তো! ০৪852. 301 হইতে 
পারে? ১ | 

তৃতীয় আপত্তি 'এই যে, সকল বস্তুর ক্ষণিকখ মানিলে কাধ্যকারণ ভাবই 

, প্রতিষ্ঠা করা যায় না। “থুগপজ্জায়ম্ণানয়োঃ ন কা্ধ্যকারণ ভাবঃ” ছুটি জিনিস 
যদ্দি এক সঙ্গে জন্মায় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কাধ্যকারণ ভাব থাকিতে 

পারেন।। কারণকে কার্য্ের পুর্ববক্ষণবন্তা হওয়া চ।ই। যদ্দি বস্তমাক্রেই 
ক্ষণধবংসী হয় তাহ! হুইলে প্রাকৃক্ষণবর্তী যে কাঁরণ তাহা যেমন ধ্বংন হইল 

মমনি পরক্ষপবর্তী থে কার্য্য তাহারও ধ্বংশ হইল। "পুর্ববাপায়ে উত্তরা- 
যোগাৎ।” সুতরাং বদ্তর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে কারণেরও অস্তিত্ব 
থাকে ন।, কারণের অস্তিত্ব ন। থাকিলে কার্য্যেরও তাহাই হইবে, অর্থাৎ 

তাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। প্তদভাবে তদযোগাৎ উভয়ব্যভিচারাদপি ।” 

সুতরাং কারণের একট! সন্ভ।ব আছে অর্থাং উহ]! ক্ষণিক নহে। তবে যদি 

কেহ বলেন “নিয়ত-পুর্ববত্তীতা”-ই কারণ (দার্শনিক [7010৩ ও কালে 
এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন, মার্টিনো তাহা খণ্ডন করিয়াছেন ) কিন্তু ইহা 
স্বীকার করিলে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের মধ্যে প্রভেদের কোন 
নিয়ম থাকে না। ' পপূর্ববভাবমাত্রে ন নিয়ম” আর তাহা হইলে অভাবই 
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ষেসকল কার্য্যের কারণ হইয়া ঈাড়ায়। কারণ প্রত্যেক কার্যেরই পূর্ববর্তী 
অবস্থা! তাহার অভাব। ইহা! হইতে দেখিতে পাওয়া বাইতেছে যে শুন্তবাদ, 
অভাব-বাদ, প্রারস্ত বাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদ প্রভৃতি মত প্রায়ই অন্থরূগ। 

নাস্তিকের| বলিলেন জামর1 বিজ্ঞান-বাহ্ অর্থাৎ বিজ্ঞান ছাড় অন্য কোন 

কিছুর সতত স্বীকার করি না, ইহার উত্তরে সাংখ্য আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন 
যে ঞন বিজ্ঞানমাত্রং বাস্থপ্রতীতেঃ।” "বিজ্ঞান বাতিরিক্ত আর কিছুই নাই 

ইহা। কিরূপে স্বীকার করা যায়? বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তবস্তুর “প্রতীতি” ঘে সকলের 

হইতেছে 1 যদ্দিবল প্রতীতি' মানিনা।' তাহ! হইলে বিজ্ঞানও মানিতে 

পার না। অথব। বিজ্ঞান*মানিতে গিয়াই যে প্রতিতি মানিতেছ। দ্প্রতাতিহি 

বিষয়-সাঁধিকা” গ্রতীতিই যে.বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান বাহ*্সকল বিষয়েরই সাধিকা। 

অতএব সাংখ্য বলিলেন যে যাহার! বলে *শৃস্তং তব” তাহার অজ্ঞান। 

“অপবাদ 'মাত্রমবুদ্ধীনট” যূঢ় লোকের ইহা অসার কথা মাত্র। ইহার, কোন 

সার্থকতা নাই, 
“উভয়পক্ষ সমানক্ষেমত্বাদয়মপি” * 

ক্তমান্রেই ক্ষণিক, বিজ্ঞান ছাঁড়। আর কিছুই নাই এই ছুইটি মতই প্রত্যতি- 

জ্ঞান ও প্রতীতির দ্বারা যেমুন পগ্ডন হয়, শৃণ্ভবাদও তেমনি খণ্ডন হয়। 
* অপুরুষার্থমুভয়থা? সংসারশুন্ভত বলিলে ছঃখ নিবৃত্তিও হইবে না, ছুঃখনিবৃত্তির 
কোন উপাঁয়ও হইবে না৷ ) | 5 . 

সাংখ্য ও বেদাস্তদর্শনের সমন্বয়ের ভপর শ্রীমস্তাগবতের প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত 

্রস্তাবে শ্রীমন্তাগৰবত বুঝিতে হইলে এই উভয্ন দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির সহিত 
পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আমরণ আগামীবারে এই অথ জ্ঞান তত্ব ও ব্রহ্ম” 

আত্মা, ভগবান, লইয়। পুনরায় আলোচন! করিব। 

নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির 
অধ্যাপক ব্রাক্গণের বংশে জন্মাইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকাপর্যয্ত 

ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থ পর্যটন করিয়াছি । দেশের ও সমাজের অবস্থা 

সম্বন্ধে যে একেবারে অতিজ্ঞত নাই তাহ। নাহ । প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয়। সে সময়ে তাহার মুখে 
নবদ্বীপ রাধারমণ সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির (01965170155 7011০) সম্বন্ধে সকল 
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কথাই শুনি । বৈষ্ণব সমাজে যে তাব জাগাইয়। তোল। সর্বাপেক্ষা অধিক 

প্রয়ো্ন, সাধু নিত্যানন্দ দাস ঠিক সেই ভাঁবটি জাগাইয়৷ তোলার জন্য 
প্রাণপাণড করিয়া পরিশ্রম করিতেছিলেন। তিনি দেখাইফ়াছিলেন যে জন- 
সেবার আদর্শ বৈষ্ঞব্গীবনে সুপ্রতিষ্ঠ কর। দরকার । তাহা ছাড়া, বৈষ্ণব- 

ধর্ন যখন €প্রমের ধর্ম, তখন প্রতিশোধ ও বর্জনের ভাব পরিত্যাগ না৷ করিলে 

বৈষ্ণব হওয়া যাইবে ন1। প্রেমধর্মের এই গুঢ় কথাটি অর্ধশতাবী £ূর্বে 

বিলাতে একবার উঠিফাছিল, জনহিতৈষিনী মেরি কার্পেন্টার যে সময়ে শিশু 

অপরাধীগণকে সংশোধন করিবার জন্য বিদ্যালয় করেন, সেই সময়ে । তাহা 
ছাড়া আরও* দুএকবার উঠিক়্াছে। বাহার! নানাদেশের খবর রাখেন 

উাহারা ইহার সন্ধান রাধিবেন। আমাদের দেশেও এই প্রশ্নটি উদিত হওয়ার 
সম্ভাবনা । | 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিত্যানন্দ দাস মহাশয় নিজের"জীবন দিয়া আমাদের 
সমাজের এক মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন! সে মহাপাপ কি, দরকার হইলে 

পরে বলিব। তাহার প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের কথা, কিছুইঃআমার বলিবারর 
নাই, মাতৃমন্দিরের কথাই আলোচ্য । 

কৃষ্ণনগরে এক বৃহৎ কমিটি হয়। নধদীণে, কার্ধ্য বা জন্য ইহার 

অধীনে আর এক কমিটি হয়॥ গতমেযাস হইতে এই প্রকারে মাত্মন্দির 

চলিতেছে । আমি নিজে নবদ্বীপ গিয়। সমুদয় দেখিয়া আসিয়াছি, দেশের 
'অনেক প্রধান প্রধান লোকের সহিত এ বিষয়ে অনেক আলোচনাও করিয়াছি, 
কারণ্আমি জানি মাত্মন্দিরের বিশেষ দরকার । কেবল নবদ্বীপে নহে 

কাশী, বন্দাবন, পুরী ও দক্ষিণাপথের অনেক তীর্থে এই রূপ প্রতিষ্ঠানের 

প্রয়োজন । | 

_. ক্ষ্ণনগরের কমিটি কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ইহার নাম “নিত্যানন্দ 
মাতৃমন্দির” হইয়াছে । ইহার পরিচালনার জন্ত' কৃষ্ণনগরে ও নবদ্ধীপে যে. 
কমিটি গঠিত হইয়াছে-তাহাতে এ উভয়স্থানের প্রায় অধিকংশ সন্তরাস্ত ভদ্রলো- 
কের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। , 

নদীয়ার ম্যাজিষ্রেটু নাকি বলিয়াছিলেন ষে প্রতিবৎসর ৬০০ গর্ভবতী 

স্ত্রীলোক নবদীপে আসেন । কোন কোন ভাগলোক এইরূপ ভাবিলেন যে 
হিন্দুসমাজের অযথা কুৎসা কর! হইয়াছে। তদনুসারে তাহার! ম্যাজিস্রেটকে 

ধরিয়া বসিলেন চিমি এপ্প কথা বলিয়াছেন কি না, আর যদি বলিয়। 
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থার্কেন তাহা হইলে কি প্রমাণের জোরে তিনি এরূপ কথ বলিতেছেন । 
ম্যাজিট্টেট বলিলেন তিনি এরূপ কথ! বলেন নাই। এরূপ ব্যাপারে ম্যাজি- 
স্েটেকে পত্র না লিখিয় নতদবীপে যাইয়া বাহার! মাতৃমন্দির চালাইতেছেন 

তাহাদের সহিত পরামর্শ করিলেই বোধ হয় তাল হইত। শুধু তর্ক করিয়া 
কি হইবে? তের তে। শেষ নাহু। তর্ক করিতে বসিলে “বলা যায় 

যে প্মাতৃমন্দিরের পৃষ্ঠপোষকগণের সাধারণ সভায় পৃষ্ঠপোষকগণেরই অন্ত- 
তমরূণপে ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা! বলিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণকে, নিজের পদের দাত্িত্ 

অন্ুতব করিয়া তিনি তাহা নুঁও বলিতে পারেন) এরূপ ঘটনাতো 
অনেক ঘটিয়াছে। এই কুঞ্চনারেই মার একবার হইয়াছিল তাহ। বোধ 
হয় অনেকের মনে আছে। যে বিষয় লইফ্া আলোচনা, তাহাতো৷ তর্ক 

নহে, কার্ধ্য। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটকে পত্র লেখা তর্কে পরাজয় করার উপায় 

হইলেও সত্যাগ্ররাগের ও সমাঞ্জহহিতৈষণাঁর পরিচয় কিনা, ঠিক ' বুঝিতে 
পারিতেছি না। যেখানে প্রত্যক্ষজ্ঞান অত্যন্ত সুলভ সেখানে তর্ক ন! করাই 

ভাল। হারা! প্রত্যক্ষদর্রী তাহার কাধে করিতেছেন, দূরে বসিয়া তাহাদের 
কথার প্রতিবাদ কর কি ভাল? ৃ 

মংখ্য। নির্ধারণ করা কুঙিনও নহে অসস্তভবও নহে। আমার মনে হইস্1- 
ছিল, বোধহয় যুদ্ধ লাগিল। যুদ্ধ লাগিলে বড় ভয়ানক হইত কারণ 

স্থানীয় অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে তাহার! অপরা'জেয়। যাহা হউক যুদ্ধ 
হয় নাই ভালই হইয়াছে । এখন গোলযোগ মিটিয়া! যাহাতে কায্যটি হয়, 

তাহাই আমার অনুরোধ । আমার ভয় এই, পাছে কন্মাদের ধৈর্ঘ্চযুতি 
ঘটে ও তাহার। তর্ক আরম্ত করেন। কারণ তর্ক উঠিলে বহু অগ্রীতিকর 

কথ! বাহির হইয়া পড়িবে। যাহা বেশী প্রকাশ না হওয়াই ভাল । মাতৃ. 

মন্দির বিষয়ক আলোচনায় একটি বড় অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। 

ছুইখানি বিখ্যাতপত্রে মাতৃমন্দির সন্ধে লেখা ঝ্খৃহির হয়। কেহ বলিতেছেন 

থে এই দুখানি পত্রই ব্রান্গমাজের লোকের দ্বারা সম্পাদিত, সুতরাং এই 
ংবাদ বাহির করিয়। তাহার! হিন্টুসমাজের ও হিন্দৃতীর্থের কলঙ্ক ঘোষণা 

করিতেছেন। এমন কথ! “ভাললোকের মনে কেন উদয় হয়? যে দুইজন 
সম্পাদককে এ কথ! বলা হইয়াছে, তাহার! ব্রাঙ্গসমাজের লোক ইহা ঠিক, 
কিন্তু এট! তাহাদের গৌণপরিচয়, মুখ্যপরিচয়ে তাহার! স্বদেশ সেবক। 
হারা ধখন অর্ধোদয় যোগের সময় স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করিয়া যাও্রীদের 
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সেব করিয়াছেন তখন এ কথা ওঠে নাই। দেশাত্মবোধের ভূমিটা কি 
মিথ্যা, আমর! ক সাম্প্রদ।য়িক বিরোধ ছাঁড়িয়! কখনই উঠিতে পারিব না? 

যে কথাটাকে হিন্দুসমাজের ললঙ্ক বলা £হইতেছে তাহা যখন সত্য, 

আর হিন্দুই যখন তাহা দুর করিতেছে তখন আমরা ত্জ্জন্ত লঙ্জিত হইব 

ফেন? বন্দং আমর] যে তাহ! নিবারণের জন্য জাগিয়! উঠিয়াছি, এজন্ত গৌরব 

বোধ করিব। দোষ বা চ্যুতি সকল সমাজেই আছে। কেহ গোপন করিয়া 

নিদ্রা যান, কেহ তাহা সারাইতে চেষ্টা করেন।, এ লইয়া বিরোধ 
করা কেন। 

হিন্দু সাথ একট। বৃহৎ ও জটিল ভিন হিন্দু সমাজের পক্ষ হইয়া 
কথ বলিতে কে আঁধকারী তাহার যখন “মীমাংসা হইতে পাঁরে না) 
তখন তর্ক করিয়া অকারণ কথ! কাটাকাটি না করাই ভাল । আমি সপ্র- 

মাণ করিতে পারি, আমি হিন্দুদমাজের নেতাঁ, আপনি বলিবেন না তুমি 
নও, আমি! স্থতরাং সমাজের একট! গ্লানি দ্বর করিতে ধাহার। পরিশ্রম 
করিছেন এ বিষয়ে তাহারাই নেতা, কম্মাই নেতা, তার্কিক নহে। নবদ্ধীপের 
পগ্ডিতমগ্ডুলী মাতৃমন্দিরের কার্্যের অনুমোদন করিয়া এক ব্যবস্থা পত্র দিয়।- 

ছেন, ইহা বোধ হয় সকলে জানেন না। £ * | 
আমি বিশ্বাস ' করিতে ,চাই যে ধাহারা গালি দিয়াছেন তাহার। 

সরলভাবেই দিয়াছেন, বাহার! গালি থাইয়াছেন, সত্যের জন্যই 
খাইয়াছেন, এখন বাহার নবদ্বীপে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয় 
দিনরষ্রক্জ অশেষ অন্্থবিধার মধ্য দিয় পরিশ্রম করিতেছেন, ধাহাদের 
অন্গবিধা ও অভাবের কথা এখনও দেশে প্রচারিত হয় নাই উভয় পক্ষই 
সত্য ও মানবতার ভূমিতে দাড়াইয়৷ তাহাদের তল্লাস ক্রুন। বর্তমান 
নবদ্বীপের প্ররুত অবস্থা এবং সেবাশ্রমের কন্মাগণ গ্রতিমুহূর্তে কিরূপ 
বিপদাপন্ন তাহার খবর তো কেহ জানেন নী! তাহার! মুখ ফুটিয়া 
কিছু বলেন না কিন্ত দেশহিতৈষীগণের, গ্ধর্খনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তো একট 
কর্তব্য আছে। সেবাশ্রম সম্পর্কে নিদাঘব্দ্যালয় হইয়াছিল। জাপানে 
নিদাঘ বিদ্যালয় হয়, মার্কিণে হয়, এ দেশে এই প্রথম হইল। অনেক টাকা 
টাকা ব্য হইয়াছে। সে কার্য স্থায়ী হইল, কি করিয়! তাঁহ। হইল ? 

তীর্ঘের কথা উঠিয়াছে, সৃতরাং বল! ভাল। দশহরার দিন দিবা দ্িগ্রহরে 
কয়ুশত (আমার একেবারে অন্ককশ| হিসাব আছে, সুতরাং এ বিষয়ে পত্র 
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লেখার দরকার নাই) মাতাল গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার 
করে এ খবর তে সহজেই পাওয়। ঘাঁয়। তাহ! নিবারণের জন্ধ কেহ কোনে 

চেষ্টা :করিয়াছে কিনা--এ সবও তে৷ খবর, তীর্থের পবিত্রতার জগ্ভ আমর! 

ব্যাকুল কাজেই উ্দৃগ্রীব হইয়া! এ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকি। 

মোট কথা নবদ্ধীপের এই কারধযগুণির একট। খুব বেশী প্লকম উপ- 
যোগীতা আছে, একটু স্থিরভাবে যিনি তাহ ভাবিবেন অথব! বিনি তাহা 

জানিবেন, তিনি (অবশ্ত ভাল লোক হইলে) ইহাতে যোগদান ন! করিয়া 

থাকিতে পারিবেন ন1] এ 

মাতৃম্ন্দিরের পরিচালনার কথ! পূর্বে উল্লেখ মাত্র করিয়ার্ছ, ইহার শেষ- 
টুকু বল৷ দরকার | কৃষ্ণনগর কমিটিই এই মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত। | নিত্যা- 
নন্দ দাস মহাশয় যাহা করিয়াছিলেন অবশ্য তাহাই লইয়া ইহ। হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু মে মানে ইহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় । সমগ্র ব্যয়ভার কৃষ্ণনগর কমি- 
টিরই দ্রিবার কথ|। কিন্ত এখন এই কমিটির আর খুন অধিক ন! হওয়ায় 
কমিটি মাসে মাসে ৫০টি কেরিয়। টাক। দিতেছেন॥ অবশিষ্ট প্রায় ১২০২ টাকা 
রাধারমণ সেবাশ্রম হইতে দেওয়৷ হয়। এমন্ কথাও হইয়াছে যে কৃষ্ণনগর 

কমিটি পরে এই টাকা রাধান্নরমশ সেবাশ্রমকে প্রত্যর্পণ করিবেন। 

অনেক তাঁর্থে ব্রমণ করিগ়্াছি, মাতৃমন্দিরের প্রয়োজন অনেক দময় তীব্র- 

ভাবে, অন্ুতব করিয়াছি । হিন্দু প্রশ্ন, করিবেন এই সব সন্তান কি জাততি 
হইবে? বৈষ্ণব উত্তর দিবেন বৈষ্ণব হইবে। ইহ] না হইলে তাহার! থুান 

হইত, গুগড। হহত, নতুব। মরিয়। যাইত। হিন্দুর! মাতৃমন্দির ক শ্বিয়ছে” _ 
ইহাতে প্রমাণিত হয়, হিন্দু এখনও বাচিপ। আছে। তাহার বর্ণবিভাগে যদি 

নাও বাচিন্ন। থাকে, তাহার টবঞ্$চবতার মধে বাচির়। আছে। মাতৃমন্দির 

পাপের প্রশ্রয় দেয় না, গাপীকে আশ্রয় দেয়। হিন্দু যদি ইহা না করিতে 
পারিত তাহ। হইলে মাতৃমন্দির হইত। খুষ্টান করিত, এবং খৃষ্টান করিয়াছে। 

তাহ। হইলে কি হইত? উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এ সম্বন্ধে যেন 

কোনরূপ বিতগু। না হয়। হাহার। স্বয়ং সর্বস্বান্ত হইয়া! সত্য প্রেম ও স্ম- 

দর্শাতার অন্থরোধে এই কাধ্য চালাইতেছেন, তাহারা তর্ক করিবেন না। 

তাহার! বলেন «প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া কুড়িটি টাক! চাই, নতুবা-৫*টি রোগী, 
স্থবির ও শিশু খাইতে পাইবে না, ছুই হাত ও মাথ৷ চব্বিশ ঘণ্টায় কুড়ি টাক! 

সংগ্রহ করে। কেহ বদি পৃষ্ঠে পাকার আঘাত করে, পহ্ কর। ছাড়া উপায় 
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নাই, কারণ হাতের সময় থাকিলে প্রতিরোধ করা যাইত। মারিতে দাও, 
কতক্ষণ মারিবে। এ তে। ভাল।” এই আদর্শে যাহারা চলে? উচ্চ ব্রাহ্মণ 
বংশে যাহার জন্মিয়াছে, খড়দহ, শান্তিপুর প্রভৃতির দাবীতে যাহার! পায়ের 
উপর পা দিয় কেবল কাণেফু দিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করিতে 
পাঁরিত, আজ তাহারা হাসপাতাল করিল্না প্রত্যহ প্রভাতে শ্বহস্তে রোগীর 
বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, যে কোনো! জাতির মৃতদেহ আনন্দের সঙ্গে ঘাড়ে করিয়া 
প্রায় প্রত্যহ নবদ্বীপের পথে যাহাদের দেখিতে পাওয়! যায়, বদান্ত ধনীগণ্ণর 

আহ্থকুল্যের জন্য যাহারা ব্যস্ত নহে; নিজের' শেব কপর্দকটি দেওয়ার পর 
যাহারা ভিক্ষা করে অথব! উপার্জন করে, শুদ্ধাচারী বৈষণবের। তাহাদের 
অপুংক্তেয় করুণ আপতি নাই, ইহাই তাহাদের যথেষ্ঠ শান্তি আর কেন?! 
যে মূর্থেরা অনায়াদে ক্ষীরসর ননী থাইয়! শুইয়া শুইয়া! পাখার বাতাস 
থাইতে ও সেবাদাসীর দ্বার পদ্সেবা করাইতে *পারিত, তাহাদের হুস্কর্শের 
প্রতিফল তে! যথেষ্ঠ হইয়াছে । আর কেন? পরিব্রাক গুদ্ধানন্দ । 

পাঁরি জাঁত। 
ভুলে বনে ফুটেছিল পারিঞ্জাত হায়, 

জগতের এক কিনারায় ! 
হাসিতে মে এসেছিল, হ।সিয়। বিদায় নিল; 

নীরবে মরিয়। গেল বন বিছানায়, 
জগভের এক কিনারায় । 

তুলিয়া আনন ফুন্পঃ, বনের লতায়, 
ফুটেছিল কানন লতায়; 

কোমল মরমে তার; | ভরিয়। বেদন। ভার, 
বিরলে শুখায়ে যেতে রবি কুয়াসাক়।-- 

ফুটেছিল কানন ছাঁ়ায়। 
এনেছিল দ্রিনেকের, হাসিমাথা। গান, 

রেখে যেতৈ বিষাদের তান; 
“ কেবল আসিয়। তাঁরা, কোথা হয়ে যাঁয় হার! ! 

দিয়ে যায় বুক ভরা বেদনার দান,_- 
রেখে যেতে বিষাদের তান । 

ভুল করে আসে তার ভূলে চলে যায়, 
'ফেলে যায় কেবল আশায়; 

আনার নয়নাসার, ৷ তারা তো দেখেন আর? 

নয়নের তপ্ত জলে সিক্ত নিরাশয়)-- 
ফেলে যায় কেবলস্মামার়। ভোল[নাথ সেন।' 
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“শ্রাবণ, ১৩২১ । 

রী শ্রীভীন্মদেবের স্তব। (১) 
[ জীঞ্রীদস্তাগবত গ্রস্থের প্রথম স্কদ্ধের নবষ অধ্যায়ে শ্রীজীভীল্মদেবের স্বব। ভাগৰত- 

ধর্দের যাহা জাদর্শ তাহা সর্ললের চিত্তে এক ভাঁবে উদ্দিত হয় না। এ্রত্রীকুস্তীদেবীয় স্তবে 

যেমন ভাগবতধর্ণের ভিত্তি এক প্রকারের বিশিষ্ট চিন্তার মধা দিয়া প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে, 
প্ীঞ্জীতীন্মদেবের স্তবেও তেমর্নি আর একদিক হইতে তাহার প্রতিষ্ঠা করা হুইয়াছে। 

কুরুক্ষেভ্রের মহাশ্শান জীমস্ভাগবতের প্রথষ-চিত্র। ভাঁগবতধর্থে় যাহা আদর্শ ভাছা 
উপনিষদের মধ্যে ব্যাখ্যা ও উপরিষ্ট হইলেও কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরই তাহা *সাধারণো 
প্রচারিত হুইয়াছে। মহাঁভারতীয় যুগের সাধনার আদর্শ থুবই যহান্, খুবই উন্নত, কিন্তু 

তাহার যধ্যে এমন একট! কিছু ছিল যাহা কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ্বাপরের নহাসভ্যতাকে 

চূর্ণ করিয়া ফেলে। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের ছুই প্রান্তে ছই জনের সঙ্গে আমাদের 
সাক্ষাৎ হয়, একদিকে হূর্ধ্যোধন আর একদিকে ভীন্মণ উভড়েই মুমুযুু। একজন ভীমের 
গদাঘাতে উরুভঙ্গ হইয়া ঘৈপাম্ত্ণ হদের তীরে আর্তনাদ করিতেছেন। জার একজন 
বারের ন্যায় শরশঘ্যার শয়ন করিয়। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেম। ভ্বাপর যুগের যাহা! 
জীবনের আদর্শ তাহার নিকৃষ্ট ফল হৃর্য্যোধনূ, আর শ্রেষ্ঠ কল ভীন্ম | ভীন্ম দেবরত, ধর্ম 
তাহার চরিত্রে মুষ্তিমান। সেই রাজসিক যুগে ভীন্মচরিত্র অতুলনীয়। দ্বাপঢুরের যাহা 
কিছু উৎকৃষ্ট তাহা ধ্বংস হয় নাই, কলিঘুগের যানা ঘুগরধর্ম, সেই ভাগবতধর্শে আসা তাহ! 
পরিণতি লাভ করিয়াছে।, শ্রঞ্ীভীন্মদেবের স্তবে এই পরিণতি লাভের ইতিহাস পাওয়া 

ব্ইবে। ] 

ইতি মতিরুপকল্পিঅ বিতৃ্ণা 
ভগবতি সাত্তপুজবে বিতুদ্দি। 

স্বনথথমুপগতে ব্ষচিদ্বিহর্ড,ং 
প্রকতিমুগ্নেয়ুষি য্তবপ্রবাহঃ ॥ 

ভীকষ চরণে বতি, জীবনের পরিণতি, 

সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, | 
আর কোন সাধ নাই, যেন সেই তি গাই, 

এই মোর আকাঙ্ষ! কেবল। 
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আমু যোক অবশেষ, হে প্রভো, হে পরমেশ, 

কূপ! করি দিলে দরুশন, 

ৰলিবারে জাপনার, কোন কিছু নাছি আর, 

| কি দিয়! পুজিব শ্রীচরণ? 
নান! ধর্থ আচরিয়া, সংঘত একাগ্র হইয়া 

মনোজরুরূপ। এই মতি 

করিয়াছি উপার্জন, হে কৃষ্ণ, হে নারায়ণ, 

তাই দিয়! পুজিব সম্প্রতি । 
শুধ নান! উপচারেঃ : তোমারে যে পুজ। করে, 

কিন্ত যার মন বশ নয়ঃ 

বিষয় কানন! শত, মনে জাগে অবিরত 

তাহার তে] পৃজ। নাহি হয়। 

শান্্-উপদেশ মত, ধর্ম কর! শত শত - 

মনের ধারণ ফল তার, 

হৈলে পরে মনোজয়, হে হরি, হে দয়াময়, 

তব পদে জন্মে অধিকার । 

সকল জীবন ধরি, সর্ব তৃষ। পরিহরি, 
সাধন করেছি যেই মতি 

আজি এই অন্তকালে, পদে রতি পাব বলে, 

দিনু পদে হে সাত্বতপতি ! 

তুমি তো! সাত্বত-পতি দেব নারায়ণ। 

এই ভাবে জভি তোম। সার্থক জীবন ॥ 

ধতদিন তত্বরূপে, . দেখে নর বিশ্বতৃপে, 

ততদিন থাকে বাবধান, 

ততদিন ভয়ে লোভে, লোকে ভগবানে সেবে 

প্রেমপূর্ণ নাহি হয় প্রাণ। 
সন্ব-গুণে অবস্থিত, জগতের সাধু হত, 

* বিশ্বহিত ধাহাদের ব্রত 

বিশ্ব সনে জাপনার, ভেদ বুদ্ধি নাহি যার, 
পূর্ণভানে সযুজ্জল চিত। 

[ ৪র্থব্র্য 
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তুবি তাহাদের পতি, .. তুমি তাহাদের গতি, 
তুবি তাঙাদেরি একজন, 

তাহাদের নেতা হয়ে, বিশ্বহিত ব্রত লগ্নে 
নিরস্তর কর পরিশ্রম । 

সকল মহতালর, জয় দেব দয়াময় 

তুমি কষ, তুমি তগবান, 
তোমাকে এভাবে চিনে, , আঙি এ আমার প্রাণে 

. গ্রেমের প্লাবন বহমান। 
দুরবর্তী নও তুমি।" ওগো অখিলের শ্বণমিঃ 

তুঁমি সর্বাপেক্ষা নিকটেতে, 

সব চেয়ে আপনার, তুমি গ্রেম-পারাবারঃ 

* এই ভাব আগ হঁদরয়েতে। 
তোমার অপূর্ধব লীল। ভাবিয়া! বিন্মিত। 
প্বরূপু পরমানন্দে নিত্য অবস্থিত ॥ 

কখনই সে আনন্দ, নহে ক্ষীণ, নহে মন্দ 
অগু্মরা বুঝিনা, কিন্তু নিতা তাহা আছে। 

মোর! দেখি শোক তাপ, মে$র। দেখি টঃখ পাপ, 

এ সব অবিদ]1 ভাত, এ সকল মিছে। 

পূর্ণানন্দে বিরাজিত; হয়ে তুমি ক্রীড়ারত, 

প্রকৃতি লইয়৷ কর লীলা 
তোঁমার আনন্দ লীলা, বিশ্বরূপে প্রকাশিলা, 

বোঝেন! মানব, (মাহে ভোলা। 

আদ, ঘুচে গেছে মোহ বন্ধ।ণ  টুটে গেছে দ্বিধা স্ব, 
অনস্ত এ বিশ্বে আজি হেরি, 

অনস্ত আনন্দোচ্ছবাসে, নিরস্তর হেসে হেসে 
সদা ক্রীড়া4ত তুমি হরি। 

আছে শৃত্যু কিন্ত তাহা অমূতের দ্বার । 

শোক গুধু অশোকেরে করিছে প্রচার ॥ 

আছে যুদ্ধ, কিন্ত তাহা! করিছে খ্াযাপন 
তোমারি করুণা, তব শান্ত শ্ীচরণ ॥ 



১৯৯৬ বীরভূষি। [ ৪র্থবর্ধ। 

“রেণেটির পদকর্তী, প্রবন্ধের পরিশিষ। 
চট্টগ্রামের মৌলবী আবুল করিম সম্পাদিত “রাধিকার মাঁনভঞ্জন” নামক 

অন্যতম পরিষৎ গ্রস্থাবলীর মুখবদ্ধে আছে “গরাপহাটা, রাণিহাটী বা রেণিটা 
কীর্তন, সকল কীর্ভন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মধুর ; যে কীর্তন জমিলে স্বয়ং গৌরাঙ 

স্বর্গ হইতে আসিয়। কীর্ডনে মাতিতে থাকেন” । এমন কীর্ভনের পদকর্ত| 

হওয়ার দাবী যে অনেকেই করিবেন তাহা৷ আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমার 

প্রবন্ধটি প্রস্তুত হইবার পর পত্রব্যবহারে শ্রদ্ধাভার্জন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ 
সরকার মহাশয়ের নিকটে জানিতে পারি “রেণিটী সুরের কবে কি ভাবে 
উৎপত্তি হইল ত।হ1 প্রসিদ্ধ “ভক্তিরত্বাকরে” 1বশেবভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 

খেতুরের মহোৎসবে এই সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তাহাতেই উল্লিখিত আছে।” 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমার প্রবন্ধের পাওুলিপি 
কৃপাপুধ্বক পাঠ করিয়! বলিয়!ছেন “আমারও ধারণা আছে রেণিটী ও গরাণ- 

হাটী একই পদ।” কিন্তু আমি বিশেষ সাবধানের সহিত এই তক্কিরত্বাকর 

গ্রন্থথানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পররিয়াছি যে খেতুরের 

মহোৎসবে নৃতন গানের স্ষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাই যে রেণিটীর 
গদ এ কথ! উক্ত গ্রন্থের কোন স্থানে উল্লেখ ন'ই।. সেইজন্য আঁমর। মুল 
প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্তদ না করিয়া পরিশি্ইট অংশে তাহ। খণ্ডন 

করিয়!। দিলাম । ভক্তি-রত্বাকরে একাদশ 'তরঙ্গে-_ 

«কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অস্তর। 

প্রভুর প্রাঙ্গন ধুলে সদাই ধূসর ॥ 

নিজ শ্যঃ গান নৃত্য বাদ্য প্রভেদেতে। 

গদ্ধরর্ব বিন্মর তাহে উপম| কি দিতে ॥ (৬৫৯ পৃঃ) 

' তথাহি স্তবামৃত লহর্ধ্য।ং ॥ 
আনন্দযুঙ্ছাবলিপাত ভাত ধুলীভরালন্কত বিপ্রকায় 

যদ্দরশনং ভাগ্যতরেণ তশ্মৈ নমো নমঃ গ্রীল নরোভ্মায়। 
গদ্ধর্ব-গর্বব-ক্ষপণন্থলাস্যবিস্মাপিতাশেষকতি  ব্রজার ॥ 

শ্বহ্রগানপ্রথিতায় তন্মৈ নমোনমঃ উ্লনরোত্বমায় ॥ 
অন্তঞঙ দশম তরঙে 

গায়ক বাদক তেছে করে অভিনয় । 

যেছে সে সভার শোভ। কহিল ন। হয় ॥ 
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নরোত্তম বেষ্টিত এ সব পরিকরে । 

তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে॥ 

সর্ববাঙ্গ হুন্দর মাধুর্য্যের নাহি সীম! 

সংবার্বন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিম! 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্ৈতচন্দ্ে 

গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে ॥ 
বারবার *প্রণমিয়া সবার চরণে 

আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট, কারণে ॥ 

রাগিনী সহিত রাগ ুসতিমন্ত কৈল।। 
শ্রুতি স্বরগাম মুচ্ছ নার্দি প্রকাশিলা ॥ 
স্থমধুর কধবনি ভেদয়ে গগন 

পরম মক সুধা নহে তার সণ॥ 
তাল পাঠাক্ষরে চারু ছন্দে উচ্চারয় 

বাদকগণের যাতে মোদ বৃদ্ধি হয় ।| (৬৪৩পৃঃ ) 
দূল প্রবন্ধে আমর! উল্লেখ করিয়াছি আমাদের এই রেপিটীর পদে গোষ্ঠই 

শ্রেষ্ট, কিন্তু খেতুরে মধুর ভাবেপ্পই “সঙ্গীত সষ্ট হইয়াছিল এবং পরেও সেই 
মধুর ভাবের সংগীতই গীত হইত। 

দশম তরল গীত সষ্টির সময়--  , 
«“নরোজম গণ-সহ তারে প্রণময় | 

নিবদ্ধ গীতের পরিপাটা প্রচারয় ॥ 
শ্রীরাধিক1 ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ। 

সেই ভাবময় গীত রচন। সুছান্দ ॥ 

আকর্ষণ মন্ত্র কি উপম1*তায় দিতে । 

. হুইল বিহ্বল তাহ। প্রথমে গাহিতে ॥ 

তছুপরি শ্রীরাধিক! কৃষ্ণের বিলাস । 

গাইবেন মলে এই কৈল অতিলাব ॥ 

গোৌরগুণ গীতারস্তে অধৈধ্য সকলে। 
ভ্রীজাহুবী ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেম জলে 1” (৬৪৩ পৃষ্ঠা ) 

একাদশ তরঙ্গে মহোৎসবের পর অন্তান্ত স্থামের ভতবৃন্দ নিজালয়ে গমন 
করিলে অন্ত দিন সংকীর্তনের সময়-- 



১৯৮ ই বীরভূমি ) | ধর্থবর্ধ। 

প্রিয় রাম আর গোকুলাদ্দি সনে। 
সদ1 নান! রস আন্মাদর়ে সংকীর্তনে ॥ 
পূর্ণিমা রজনী পুরণ চন্দ্রের উদয় । 
কহি সে ছ্বিস যৈছে রস আম্বাদর ॥ 
প্রথমে অদ্ভুত বাদ্যামৃত প্রকাশিয়]। 
গার রাসলীল। রসে নিমগ্ন হইয়া ॥ 

আমাদের মনে হয় রেণিটা গানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মধুরত্বে মুগ্ধ হইয়া। খেতুরের কোন 

তক্ত শিষ্য বৈষ্ণব ব৷ নরোত্তম ঠাকুরের পার্খশচর কোন শিষ্য ব প্রশিষ্য ইহাই 

রেণিটার পদ বলির! স্থানবিপেষে প্রচার করিয়াছেন । মূল প্রবন্ধে আমর। 
বলিয়াছি মনে।হর সই পরগণার নামানুসারে যেষন মনোহর সাই পদের 

নাম, (সেইরূপ রাণিহাটী ব। রেণিচী পরগণার নাম অনুসারে পদের নাম রেণিটী 
হইয়াছে । রাণিহাটী বা রেণিটী পরগণ। সরকার সগ্তগ্রামের অধীন । সুতরাং 

থেতুরে নৃতন পদের স্থষ্টি হইতে পারে, কিন্তু উহা। কখনই রেণিটার পদ নহে। 
আমাদের অন্থম।ন আর একটি কারণেও এ কথা রটন! হওয়া অসম্ভব নহে। 

বেণিটার পদকর্ত। বিপ্রর্ধাসের পিতার ন।ম দেবীদাস, নরোত্তম ঠাকুরের জনৈক 

পরিকরের নামও দেবীদাস ছিল। দশম তরঙ্গে__ 
“ভী নরোত্ম ঠাকুরের প্রিষ পরিকরগণ 

সকলেই গত বাদ্যে নৃত্যে বিচক্ষণ ॥ : 
প্রথমেই দেবীদাস মঙ্গল বামেতে । 

করে হস্তাখাত প্রেমময় শব্দ তাতে |” (৬৪২ পৃষ্ঠা ) 

হেশিভীর পদকর্তী বিপ্রদ্ধাসের পিতা দেবী দাস ও নরোত্তমের পরিকর দ্বেবী- 

দ্বাস এক ব্যক্তি হইলেও হইতে পারিতেন, কেননা মুল প্রবন্ধে আম] বলিয়াছি 
থে দেবীদ্াস অন্তত্র হইতে আসিয়া! অরণ্য কাটিয়। দেবীপুর গ্রাম বসাইয়- 
ছিলেন, কিন্ত এ দেবীদাসের পুত্র যে বিপ্রদাস একথার কোন উল্লেখ ভক্তি- 
রন্বাকরে নাই। বিশেষ বি গদাস ও তৎপুত্র বিঞয়কুঞ এ লময়েরই লোক. 

তাহারাও খেতুরের মহোৎমবে উপস্থিত ছিলেন। তাহার উল্লেখ আছে; 
সংকীর্ডনে যখন ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন তখব-_ 

“নাচে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী ধনওয়। 
বিপ্রদদাম বাণী শিখি কানাই বিজয় ॥ 

মাচে নুর্ঘ্য দাস ভ্ী হুসিংহ নাদাছনদ। 

হৃদয় চৈতন্য নাচে লৈয়। ভামানন্দে |? € ৬৪৬ পৃষ্ঠ) 
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অব্ত প্রশ্ন হইতে -পারে যে এঁ নৃত্যকারী বিপ্রদাম ও বিজয় যে আমার মৃল 

প্রবন্ধের বিপ্রদাম ও বিজয় তাহার প্রমাণ? তাছার প্রমাণ, মূল প্রবন্ধে 

আমর] দেখিয়াছি বিপ্লদদাসের গুরু আচাধ্যের শিখ্য শ্তামদান ও বিজয়কে 

গুরু নৃসিংহ দেব আর এখানেও শ্রামানন্দ ও নৃসিংহ দেব বিপ্রদ্দাস ও বিজয় 
এক সঙ্গেই মহোৎসবে নাতিতেছেন--গুরুদেবের সহিত তীর্থ স্থান & মহোৎঃ 

পবারিতে গমন এখনকার সভ্যতার বিরোধী হইলেও বোধ হয় রেল স্থত্টির 
ুর্ববপর্যযস্ত উহার খুবই প্রচলন ছিল। বিপ্রদাস ও বিয়কুষ্ণ যে তাহাদের গুরু 
দেবের সহিত খেতুরের মহোৎসবে , গান, করিবার জন্য গি্নাছিলেন, তাহাতে 
মদোহ করিবার কোন কারণ নাই। শ্ঠামানন্দ ও শ্ঠামাদাস একই ব্যক্তি। 

ভক্তি-রত্বাকরে অষ্টম তরে * 

«প্রসঙ্গে কহয়ে জ্ীগোপাল বিপ্রবর ! 
আঁচার্ধ্যের স্থানে শিব্য হইল] সত্বর ॥ 
শহ্যামাদাস রামচন্দ্র গোপাল তনয়। 

হ্ামানন্দ রামচরণাখ্য। কেহ কয়॥ 

দৌছে আচার্যের শিষ্য অদ্ভূত চরিডু। 
এথা অল্লে কহিল সর্বত্র বিদিত ॥” 

অনেকে ষনে করিতে পারেন প্লে ধিপ্রদাস ও বিজয়কষ্ণ যে অমন পদবর্তী 
ছিলেন কিন্তু এ গ্রন্থের তাহাঁদের গানের কোন উল্লেখ নাই কেন, তত্ত্তরে 
বল! যায় যে ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থথানি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুত্বেরই লীল!-বর্পন। 
সুতরাং সে গ্রন্থে অন্তের গুণপন। বিশেষভাবে উল্লেধ থাক সম্ভবপর নগ্ন 

বিশেষ গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেখা যায় “হেথা অরে কহিল এসর্ব বিদিত? 
ইত্যাদি সংক্ষেপ বর্ণনা! করার উল্লেখ আছে। 

*্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পরিকর দেবীদাস ও রেিটীর জন্মদ্বাত। বিপ্র- 

দৃূঃসের জনক দেবীদাস একই ব্যক্তি নহেন, তাহার প্রমাণ জীমৎ শ্রীনিবাস 
আচার্য্য ঠাকুর. বধন কাধ্চনগড়িয়। (বর্ধমান ন্বগ্রামবাসী গোস্বামী প্রভূ 
দিগের নিবাস, কেহ কেহ বুধরি বলেন বর্তমান নবগ্রা্মই প্রাচীন কাঞ্চন 
গড়িয়া ) হইতে বুধরি গমন করেন তখন বিপ্রদাসের বাড়ী হইতে প্রিয়াসহ 

গৌরাঙ্গ সুন্দরের বুণ্তি লইয়া! গিয়৷ তাহার প্রিয় শিষ্য শীসত্তোষ দত্তের বাড়ীতে 
তাহ প্রতিষ্ঠিত করেন ভক্তি-রত্বাকর দশম তরঙ্গে-- 

“গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুত্র গ্রাম । 
তথ! বৈসে ভাগ্যবস্ত বিপ্রদাস নাম ॥ 



২৩৩ বীরতৃমি। | ৪র্ঘ ব্য, 

ধান্ড সর্যপাদি গোলা তার গৃহাস্তরে। 

তথা সর্পভয়ে কেহ যাইতে না পারে ॥ 

সর্প বিকারের কেহ ন! জানে কারণখ 

মন্ত্রোধধি কৈলে সর্প গর্জে অনুক্ষণ ॥ 
এ ঢু, গু ক ১, রা 

্ 
হা 

গোল! হইতে প্রিয্বাসহ শ্রীগৌর সুন্দর | 
ক্রোড়ে আইলে হৈল ঘূর্ব নয়ন গোচর ॥ 
প্রিয়াসহ ক্রোড়ে লইয়! শ্রীগৌর ুম্দরে | . 
শ্রঠাকুর মহাশয় আইল বাসা থরে ॥” 

(৬২২ ও ৬২৩ পৃষ্ঠা) 
দেবীপুরের বিপ্রদ্ধামের বাঁটী হইতে যেও মূর্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়। 
গিয়াছিলেন তাহার বেশ গ্রমাণ দেওয়া যাইতেছে; কারণ দেবীদাসের নব 
প্রতিঠঠিত দেবীপুর বিপ্রদ্ধাসের সময়েও ক্ষুপ্র গ্রামই ছিল, তখনও হয়ত 
গ্রামের কোন নামকরণ হয় নাই সেইজন্য গ্রন্থে গ্রামের নামোল্েখ হয় 
নাই, বর্তমান গোপালপুর দেবীপুরের সপ্রিকট ৫ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে 
অবস্থিত একখানি 'কুতগ্রাম হইলেও তখন বোধ হয় একখানি সমৃদ্ধশালী 
গণগ্রাম ছিল। 'কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর কোম্পানী ইগ্রিনিয়্াস 
3193515, 4৬195811057 ০0100 8100 0০. বাড়ীর বেনিরান শ্রীযুক্ত আস্ত- 

তোষ কুমার তস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গ্রভাসচন্দ্র কুমার. ভ্রাতৃত্রয় ও বৈধ্যপুর 
নিবাসী নন্দী বাবুর এই গোপালপুর ও তৎপার্খববন্তী গ্রামগুলির জমিদার। 
্রিয়াসহ গৌরাজ-নুন্দরের মুর্তি প্রাপ্তি বৈষবের চক্ষে এত বড় একটি ঘটনা, 
অথচ দেবীদাসের কোন উল্লেখ নাই। নরোত্ম ঠাকুরের লীলাগ্রন্থে তাহাক 
পরিকর দেবীদাসের বাড়ীতে এত বড় একটি ঘটনা ঘটিল যে তাহাকে বাদ, 
দিয়া তাহার পুজের নাম উল্লেখিত হওয়া কখনও সম্ভবপর নছে। আমাদের 
দেবীদাসেরও যে উল্লেখ নাই তাহার কারণ তিনি তখন মৃত অথবা বৃদ্ধ জরা- 
জীর্প পুর দেশ বিখ্যাত গায়ক সেই জঙ্ বিপ্রদাসের নাযোক্পেখ হইয়াছে: 
এই ঘটনায় আর একটি কথ বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে । আমর সুল 
প্রবন্ধে জনক্রতি শ্রবণে বলিয়াছি বে বিপ্রদাসের গৌরাঙ্গ দেবের উপর 
অভিমান ছিল তাহাও বথার্ঘ, সেই জঙ্থই হয়ত বিপ্রদাসের অন্বরোধ ক্রমে 
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তাহার নামোল্লেখ হয় নাই। নচেৎ তখনকার দিনে যে কোন ব্যক্তি 
নিঙ্গের গৃহে প্রাপ্ত দেববিগ্রহ নিঙ্গে প্রতিষ্ঠা না করিয়া অন্ত লইয়। 
যাইতে দিবেন, ইহ! কখন সম্ভব নহে। অবশ্ত এখনকার দিনে বিগ্রহ 

(বি+গ্রহ ) বিশিই্ গ্রহ” আপদ বালাই বাজে খরচের আকর মনে করিয়। 

প্রত্যাখ্যান করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু ৪০০ শত বৎসর পৃ্ব--কেস, 

রোধ হয় ৫০ বৎসর পূর্বেও বঙ্দেশের এমন অবস্থা ছিলনা । বিশেষ 
আবার বিপ্রদাস “ভাগ্যুবন্ত” ছিলেন। বিপ্রদাসের গৌরাঙ্গ দেবের প্রতি 
অভিমান না থাকিলে এমন ঘটন! কখনই ধটিত 'না। বিথহ কখনই স্থানান্তরে 
লইয়া যাইতে দিতেন না'। অন্তর যাজিপুর ও শ্ীখণ্ডের মহোতসবে নৃসিংহ দেব 
ও বিজয়কুষ্ণের গমনের উল্লেখ আছে ।-_ 

| ণ্যে যে মহান্তের আগমন যথ। হতে । 
গ্রন্থ,বাহলাংর্থ তাহা নারি,বিস্তারিতে ॥ 

নাম মাত্র কহি অতি উল্লাস হিষ্নায়। 

যে নাম শ্রবণে তক্তি-রত্ব লভ্য হয় ॥ ' 

কুমুদ গৌরাঙ্গ দাস ছুঃখীর জীবন। 
নৃসিংহ চৈতগ্ত দাল দাস বন্দাঁবন ॥ 
বনমালী দাস ভোলানাধ শ্রীবিজয় । 
শ্রীহদয়ানন্দ সেন গুণের আলয় [& 

(নবম'তরঙ্গ ৫৮৯ পৃষ্ঠ। ) 

এখানেও দেবীদাস ব৷ বিপ্রদ্দাস কাহারও গমনের উল্লেখ নাই। ন্ুমান, 
দ্বেবীদাস তখন জীবিত ছিলেন না। বিপ্রদ/সও স্থবিঃ বৃদ্ধ অথবা! তিনিও 
সত, সেই জন্য গমন করেন নাই, পুত্র বিজয়কষ্চ উপযুক্ত দেশ বিখ্যাত গায়ক, 
তিনিই সর্বত্রই গমনাগমন করিতেন । স্তরাং তখন যে দেবীদান জীবিত 
থাকিয়া জীনরোত্তম ঠাকুরের পরিকর ভাবে খোল বাঙ্গাইতেন ইহা অসম্ভব । 

রেণিটির পদ্দকর্তী বি প্রদাসের পিত৷ বিয়কষ্ণের পিতামহ দেবীদান ও শ্রীল 
নরোত্তম প্রভুর পরিকর দেবীদাস এক ব্যক্তি নহেন। বোধ হয় আর অধিক 

উদ্ধৃত কর। নিশ্রায়োজন। আমার বিশ্বাদ, ইহাতেই পাঠক মহাশয়গণ উপলব্ি 

করিতে পারিয়াছেন যে খেতুরের মহোৎসবে স্থষ্টপদ রেণিটির পদ নহে; 
খেতুরের পদ ও রেণিচীর পদ ভিন্ন। পরিশেষে আর একটি মাত্র অবস্ত বক্তব্য 
বিষয়ের উদ্নেখ' করিয়! সপবিশিষ্ট আমার এ অযোগ্য প্রবন্ধের উপসংহার 



২০২ বাঁরদুমি । | [ ৪র্থ বর্ষ। 

কারতেছি। হিন্দু, স্কুলের স্থযোগ্য হেড. মাষ্টার সুকঠ গায়ক ধিনি সমন্ত রকম 
বীর্তনের পদ আলাপ করিতে ও বিশুদ্ধ তাল লয়ের সহিত গাহিতে পারেন, 
রায় শ্রীযুক্ত রসমধ্ব মিত্র বাহাদুর, বাহার সাহায্য না পাইলে আমার এ প্রবন্ধ 
প্রণয়ন সম্ভবপর হইত না, এবং দেবীপুর নিবানী সেই সুর্বুক্ষ গায়ক পঙ্ডিত- 

বর শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সিদ্ধান্ত শিরোদণি মহাশয়দ্য়ের নিকট অবগত 

হইয়াছি বে খেতুরের মহোৎসব কা'লে নরোত্তম ঠাকুরের স্বষ্টপদের নাম গন্ডের 
হাটি বা গরাণহাটী, রেণিটী নহে। বর্ধমান দেবীপুরুই রেণিটী পদের জন্ম- 

স্থান। গড়ের হাটী বা গরাণহাটা এবং রেণিটা উভয় পদই উচ্চাঙ্গের পদ। 

কিন্তু সুর লয়ে» গ্রভের অনেক ! কীর্তন গানের মধ্যে রেণিটীই সর্বাপেক্ষা 
বড় তাল লয়ের গান; গড়েরহাঁটী রেণিটী অপেক্ষা ছোট তাল ও লয়ের 

গান, গড়ের হাটা গান অনেকেই আদায় করিতে পারেন, কিন্তু রেণিটার পদ 

আদায় করিতে হইলে কীর্তন সঙ্গীন্ত শান্তে দস্তর 'মত দখল থাকার প্রয়ো্রন। 

এখন বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে খেতুরের পদ ও রেপিটির পদ্দ ভিন্ন। 
খেতুবের স্থষ্ট পর্দের নাম গড়ের হাঁটি বা! গরাণ হাটি; পদকর্তী। শ্রীল নরো ত্তম 
ঠাকুর ; এবং বর্ধমান দেবীপুরে সষ্ট পদের নাম রেণিটি, পদকর্তী। সদেগাপ 
ংশজ স্বর্গীয় বিগ্রদাঁস বিশ্বাস ও তৎপুত্র বিয়্ষ্ণ বিশ্বাস | ইতি-_ 

্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক । 

০০ এ সখ পাপ 

বৈষ্ণব মহা-সম্মিলন 
(৩) 

কবিরাজ বৈষ্বসমঙ্জের+ ট্বষ্চবসাহিত্যের ও ঠেতন্য'লীলার বে 

চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বাফেলের চিত্র হইতেও উতৎকৃষ্ট। ছঃখের 

বিষয় বাঙ্গালী মাঞঙ্জও এই বাঙ্গালী বেষ্বকবির ভক্তিকাব্য সম্যগ- 

তাবে উপলব্ধি করে নাই। এঁতিহাসিক ইহাতে ষোড়শ শতাব্দীর 
এঁতিহাসিক ব্যাপার জানিতে পারিবেন, ভক্ত . ভক্তিজীবনের ক্রমিক 
বিকাশ দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইবেন, ,সমাঞ্জতত্ববিৎ দে সময়ের 
হিন্দু সমাজের অবস্থার্দি দেখিয়। আপনার সমাঙ্জে শক্তির হীনতা। 

দেখিষ। ভ্তভ্তিত হইবেন। নবযবধ দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া 

“কবিরাজ? গ্রন্থ সমাপন করিয়া! গোস্বামীদের হস্তে সমর্পণ করেন। 



র্ঘ সংখ্যা | ] টবষ্ব মহ]-সম্মিলন | ২০৩ 

গোদ্ামীগণের অন্গমোদিত হইলে তাহা অগ্ঠান্ত বৈষব গ্রন্থাবলীর 

সহিত প্রচারার্থে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল। চরিতামুতের ভাবী যশে।* 
গ্রভার কণিকামান্্র৪ কবিরান্জ জানিয়া যাইতে পারেন নাই। কবিরাজ 
আপনগ্রস্থে পূর্ববর্তী কবিগণের নাম উল্লেখ করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়াছেন। চরিতামুতের মোট ,ক্লোক সংখ্যা ১২০৫১। ত্সাদি খণ্ডে 
১৭৬পরিচ্ছদে ২৫০০) মধাথণ্ডে ২৫ পরিচ্ছদে ৬০৫১ অস্ত্যখণ্ডে ২৮ পরিচ্ছেদে 

৬৫০০ এই পুস্তকে »৬*খানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী টুবগ্যবংশসভভৃত। বর্ধমান জেলার ঝামট- 
পুর গ্রামে ১৫১৭ খৃষ্টাবে জন্ম গুহ করেন। পিতার নাম ভগখ্বত কবিরাজ, 

মাতার নাম শ্ুনন্দা। শৈশবৈ মাত পিতার অভাব হইলে সংসার বিরাগী 

হইয়া] ব্রজধামে গমন করেন এবং সেইখানেই সমাধি প্রাপ্ত হন। তাহার 

চৈতগ্ত চরিতামৃত গ্রচ্থর পরিশেষে এই প্রামাণিক শ্লোকটা আছে বলিয়া 
অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন 2 

শাকে সিদ্ধপ্নি বাণেন্দৌ শ্রীমঘন্দাবন্মস্তরে | 
সুয্যে হাসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পৃর্ণতাংগতঃ ॥ 

এই তারিখ নানা কারণে ঠিক* নহে বিয়া আমাদের মনে হয়। পরবর্তী 
কাজের কোনও লিপিকর তাহার প্রতিলিপিত্ে ইহ! যৌজন। করিয়। তাহার 

নকলের তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে! বৃন্দাবন দাঁস, শ্রীনিবাসাচারধ্য, 
প্রভৃতির জীবন, এই তারিখ চৈতন্থচরিতামুতের পরিসমাপ্তি ধরিক্পে অতি 

দীর্ঘ হইয়। পড়ে সে বৃদ্ধ বয়সে আর কর্মমশক্তি থাকে না, কেবলমাত্র বৈর।গ্যের 

উপাসন। চলিতে পারে। 

" এই চৈতন্ত-চরিত পরিসমাপ্তির পর ব্রঞ্জবা সী গোস্বামীগণ সমবেত হইয়া 

গোৌঁড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারার্ধে গ্রপ্থ প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। শ্রীনিবাস! 

চার্ষা, শ্তামানন্দ ও নরোত্তযের প্রতি এই ভার 'অর্পিত হয়; একাদশ জন 
রক্ষী সহ গোশকটে গ্রন্থরাঞ্জী পরিপূর্ণ করিয়া ব্রিবৈষ্ণব মুর্তি গুভক্ষণে 
গৌড়াটিমুখে রওন। হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ছুর্ভাগ্য সেই মহার্দিন বাঙ্গালার 
ইতিহাসে স্থান পায় নাই । , 

লোকনাথ গোস্বামী ধ্যানস্তিমিত চক্ষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন নরোজমের 
জীবনের গঠি অন্ত পথে। তপোননের তগশ্চধ্যায় তাহার জীবনের 

নমাধি হয় তাহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। তাই তাঁহাকে পিতৃরাঙ্গ্যে 



২০৪ বীরভূমি। [ ৪র্থব্ধ। 

ফিরিয়া যাইয়া বৈষ্বধন্দ আপনার চরিব্রবলে গরচার করিয়া বৈষবের 
মাহাত্ব্য গ্রতিষ্টিত করিতে আদেশ দেন। নরোত্তমকে গোঁড়ে ঞ্রেরণ সম্বন্ধে 
ব্র্গবাসী গোস্বামীগণের কি মন্ত্ণ হইয়াছিল, আমর! তাহা জানিতে না 

পারিলেও আমাদের মনে এইমাত্র অনুমান আইসে যে, পে সময়ের টৈষচব- 
সমাজ কতকগুলি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বৈষ্ণবধর্মের কেহ 
পৃষ্ঠপোবক ছিল ন1। মোঁছলমান নৃপতিরা বৈষ্বগণের প্রতি অত্যার্চীর 

করিতেন । বৈষ্বগণ ছিন্নভিন্াবস্ঠা বঙ্গের নান্স্থানে পড়িয়াছিলেন। 

ইহাদ্দিগকে একতানুত্রে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্তে সেই পবিত্র ব্রজধাম হইতে 
এই ত্রি-দেবমুঁণ্ির অভিযান হইয়াছিল । 

সে-কালে দেশের পথ ঘাটে চলাফের। নিরীপদ ছিল না। চারিদিকে 

দন্-ভয় ছিল। দেশের রাজা জমিদার অনেকেই এই দন্্যগণের সহায় 

ছিলেন।' শ্রীনিবাসচার্ধ্য, শ্তামানন্ব ও নরোম যে সময়ে বনবিষুপুর বৌকুড়া 

জেলার অন্তর্গত) রাজ্যে শকটপূর্ণ গ্রস্থরাজ্জিসহ উপনীত হ্নঃ সেই সময় 
রাঞ্জ বীরহাম্বির বনবিষুপুরের রাঞ্জা ছিলেন৷, গোৌঁড়াভিমুখগামী এই 
ত্রি-বৈষ্ণব মুঠি সহসা! দন্্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন। তাহার! প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াও সেই অমূল্য গ্রস্থরাজি দন্ন্য হস্ত হইতে রুক্ষ করিতে পারিলেন ন]। 
দস্থ্যুগণ তাহাদের বথাসর্ধন্থ জুটিয়া লইয়া গেল। শ্রীনিবাঁসচার্ধ্য এই ঘটনায় 
মর্্বাহত হইলেন। তিনি শ্তামানন্দকে নররোভুমকে তাহার পিত রাজে; 
পৌছাইতি নিয়োজিত করিরা ব্রজধামে এই গ্রন্থলুঠের সংবাদ প্রেরণ 
করিসেন। 

শ্তামানন্দও নপোত্তমকে আলিঙ্গন করিয়। বাম্পপুর্ণ লোচনে এই বলিয়া 
বিদায় দ্রিপেন গ্রন্থ উদ্ধার যর্দি ভগবানের কৃপায় হয়, তবে আবার তাহার 
সহিত ছেখ। হইবে, নচেৎ এই পর্য্য্ত, তাহারা যেন ভগবানের কাধ্য করিতে 

কেহ বিমুখ না হন। ভগবান কি উদ্দেশ্তে এই "বিপদ সংঘটন করিলেন 
আচার্য শ্রীনিবাস তাহা যেন যোগ-নেত্রে দেখিতে পাইয়াও. তাহাঁদিগের 

নিকট প্রকাশ করিলেন না। শ্রামানন্দ ও নরোত্তম কর্তব্য সাধনে গোঁড়ে 

রওন]। হইলেন । 

ব্রজধামে এই গ্রন্থ-চুবি সংবাদ পৌছিলে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। কবিরাজ 
কষ্দাস গোস্বামী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। একে বার্ধক্যে জরাজীর্ণ, 

তাহাতে আবার শেখ জীবনের নবম বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল তীহার প্রেম 
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সাগর” দস্থা হস্তে নষ্ট হইল, এ আঘাত কবিরাঞ্জ আর সহা করিতে পারিলেন 

ন|। ইহার একছুদিন পর রাধাকুঞ্জে হি বোল! হরি- বোল! বলিতে 

বলিতে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়। অমর দেহ ধারণ করিলেন। একটা 

মহাপ্রাণ এই ভাবে জাপনাঁর ধর্মজীবনের বিভূতি উত্তর কালের জন্য রাখিয়! 

বাঙ্গানী-ঘতি নামের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। 

ত্যামানন্দ ও নরোত্তমকে বিদায় দির হীীনিবাসচার্য্য গ্রন্থান্বেষণে বহির্গত 

হইলেন। এদিকে রাঙ্গা, বীর হাধিরের দন্গ্যুগণ গ্রন্থ'রত্বের ভারগুলি সাহার 
নিকট উপস্থিত করিলে, ৃ 

“সম্পুট ধর্শনে বাজ! হইলা অস্থির । 
বার বার প্রগ্রময়ে ভূমিতে পড়িয়]। 

রাজ! এ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া ॥ 

বাজ। কহে এফি হৈল আমার অন্তরে। 

ন৷ জানি কি রত্ব আছে সম্পুট ভিতরে ॥ 
এছে কত কহে রাজ! নেত্রে বহে জল। " 

ভক্তি দেবী দেখাইল! নানা স্ুুমঙ্গল ॥ [ নরোত্তম বিলাস ] 
বিধাতা কি উদ্দেগ্তে কি কার্য; সঞ্দঘন করেন, মানব আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
তাহার বিচার করিতে যাইয়ী আরও অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া ধাকে। 

অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল আছে আমর! তাহ! বুঝিতে না প্রিয়া কেবল হা! 

হুতাশ করিয়া মরি । * ই 

পরদিন শ্রীনিবাসাচাধ্য াঞ্জ। হান্িরের রাঞ্জ সভায় যাইয়। উপস্থিত 
হইলেন। সে সময় ্রীনিবাসচাধ্য শোকে বিহ্বল, জ্ঞান লোপ 
পধইয়াছে, বভ্রহত তরুর স্তায় তিনি নিম্পন্ম।, সে সময়ে সেই সঞ্ঠায় 

ব্যাসাচার্্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। সেই দেবকাস্তি ভক্তবীরের 

তেঞ্জঃপুণ বাহ্থাককতি দের্শথয়া বার হাঘ্বির তক্তিভরে প্রণাম করিলেন। 
সেই রাঞ্জ সভায় যেন বিহ্যুৎথ প্রবাহ ছুটিল। নকলেই আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া 

আগন্তকের আগমন্রে কারণ . প্রিজ্ঞান্থ হইলেন। অসহা ছুঃখতার- 

কাতর জ্রীনিবাস কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি নির্বাক হইয়। দাড়াইয়। 

রহিলেন। পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া! কেবল বলিলেন, “ভাগবত পাঠ শেব 

ন। হওয়। পধ্যন্ত অন্ত প্রপঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।” পরম ভাগবত সেই 

দুঃখের সময়েও ভক্ভিতে স্তস্তিত হুইয়! সকল ভূপিয়া ভাগবত পাঠ শুনিতে 
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ছিলেন। আগ্নের পর্বতের বক্ষে যেমন অলক্ষিতে বহি প্রজ্ৰলিত হই 

কাধ্য করিতে থাকে, আচার্য্যের হৃদয়েও তখন তরঙ্গের পর 'তরঙ্গে তক্তির 

অগ্নি. বিধূমিত হইতেছিল। আচার্য সেই মহাশক্কট মুহর্তেও আত্ম 
সহিফণুত। বলে তক্তি তে না ভাসিয়৷ অচল অটল হইয়া ধ্াড়াইয়। রহিলেন। 
ডাহার আগমনে স্বগীয় ভাবে সেই দন্যু-রাঁজ-সভা! পূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে 
অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ভাগবৎ পাঠ 'মারম্ত করিলেন। শোকাকুল স্বরে, ভক্তি 
মাথা কণ্ঠে অনাধাবণ পাণ্ডিত্য সহকারে সমুদয়, ব্থস্থান হইতে সমানভাবে 

উচ্চারিত হইয়া শ্রীনিবাপাচার্ষ্যের মুখে মূল ব্যাথ্য। যে ভাবে উচ্চারিত হইয়া 
প্রতিধ্বনি, হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া .বীর হার্থির ও ব্যাসাচারধ্য প্রভৃতি 

ভক্তগণ দাস্ত 'ভাবে ঠাহার চরণে লুটাইয়।৷ পড়িলেন। প্রেমাশ্রুতে সভ' 

ভাসিয়। গেল। বিশুদ্ধ ভগবন্তক্তিতে বনবিষুপুর বিভাদিত হইয়! স্বীয় 

শোতা! ম্পদ্র ধারণ করিল, বিধাত!র ইচ্ছ। পূর্ণ হইল। «তীর্থ যাত্রীর বিভীষিকা] 

বনবিষুণপুর হইতে তিরোহিত হইল। পরে; 
জ্রীনিবাসচার্ধা বনবিষুপুরে । 

করিলেন অনুগ্রহ প্রীবীর হান্বরে ॥ 
গ্রন্থ রত্ব দয়া রাজ। লইলা স্মরণ । 

,গোষ্ঠী সহ হৈল মহাভক্তি পরায়ণ ॥ 

এইবপে লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া নরোত্তমের আবাপভূমি খেতুরি ও ব্রজধামে 
'ভ্রীনিবাসচাধ্য সংবাদ প্রেরণ কর্িলেন। এইরপে ব্রজের গোস্বামীগণের 

অপহৃত গ্রন্থাদি প্রচারের জন্য উপযুক্ত হত্তে ন্যস্ত হইল। | 
একে শ্ঠামানন্দ ও নরোত্তম গৌড়ে আসিয়া নবদ্বীপ ও শার্তিপুরে 

বৈষ্ণব মোহান্তগণের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ করির। ব্রজধামের সংবাদাদি প্রচাথ 

করিলেন। তাহাদের আগমনে ভ্রিয়মান বৈষ্ণব সমাঙ্ যেন পুনর্জাবিত হইয়! 

উঠিল। নরোহমের সহিত জাহুবী ঠাকুরাণীর ফে কথোপকথন হইয়াছিল 
কাঁৰ নরহুরি চক্রবর্তাঁ তাহ! গোপন রাখিয়াছেন। নির্জনে উভয়ে অনেকক্ষণ 

কথাবাত্তী হইয়াছিল কবি এই নাত্র বলিয়াছেন । এখান হইতে নরোত্তষ 

শ্তামানন্দের সহিত স্বীয় রাজধানী থেছুরী অতিমুখে গমন করেন। 
গ্রন্থোপ্ধারের পর শ্রীনিবাসাচার্ধয বার হাঘ্িরকে বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত 

করিয়। এধান হইতেই পুনরায় ব্রঙ্ধধামে গমন করেন। এ গমনের উদ্দেস্ত 
কি,কবি নরহরি তাহার চরিতাখ্যানের কোনও স্থানে কিছুই 'বলেন নাই। 
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্লীনিবাপচার্ধ্য ব্রঙ্ধামে যাইবার পর গোম্বামীগণ পুনরায় তাহাকে আরও 

কিছু গ্রন্থ দিয্। পুণরায় গৌড়ে প্রেরণ করেন । এধাত্রায় তাহার সঙ্গে 
চাঁরিঞজন মাত্র অনুযাত্রী বা রক্ষী ছিল। ভ্রীনিবাদ পথে বেখানে যেখানে 

বৈষুবের পাঠ আছে সেই সেই স্থান পরিভ্রমণ ফরিয়া থেতুবীতে উপস্থিত 
হন। নরোভম ও শ্তামানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়। শ্ামানন্দক্ঠে উৎকধে 

বৈষঞ্ঠবধন্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করেন'। * 
নরোততম শ্যামানন্দের সহিত যখন স্বীয় রাজধানী খেতুরীতে উপস্থিত 

হন সে সময় গোপালপুর রাজ্যের সিংহাসনে তাহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ- 

দত্ত অধিঠিত ছিলেন।* সন্তোযুদর্ভ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহ করেন। 

নরোত্তম বুদ্ধদেবের স্থায় আাপন পিতৃব্যক্কুলের সকলকে বেষ্ণবধর্মে দীক্ষিত 

করেন। সেই সময়ের €েঞ্চব সমাজের প্রধানন্প্রধান স্থানগুলি পরিভ্রমণের 

পর আপন ভক্তি-জীবঝুনের উদ্দবাহরণে সকল/ক মুগ্ধ করিয়! খেতুরীতেজ্্রত্যা- 

ব্র্তন করেন। ূ 

শ্তামানন্দ শ্রীনিবাসচার্ধ্য ও ব্রজের গোস্বামীগণের নরোত্তমকে স্বধামে 

প্রেরণ সম্বন্ধে কি মন্ত্রণ। হইয়াছিল অর্থাৎ কি উর্দেশ্তে তাহাকে গৌড়ে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, আমর! তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারি নাই। কেবল 

বুঝিতে পারিরাছি যে আদর্শ মহাপুরুষ শ্ঠামানন্দ ও, শ্রীনিবাস আচার্ধ্য 
কোনও মহাকার্যে নরোত্তমকে গড়ে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এই 
ত্রিমহাশক্তি একত্রে পরামর্শ করিয়। থেতুরীতে “ষড়বিগ্রহ” প্রতিষ্ঠা করিয়া" 

নিখিল বৈঞ্ণবসমাজকে থেতুরীতে আহ্বান করিয়া এক বিরাট" বৈষ্ণব 
মহাসম্মিলনের উদ্ভোগ করেন। ব্রজবাসী গোস্বামী প্রভূদ্বের ইহাই বুঝি 
শনি প্রায় ছিল। ভগবান তাহাদের সে সদ্িচ্ছ। পুরণ, করিয়াছিলেন । 

এই মহ] সন্সিলন শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সুগ্ধ ব্রা! সন্তোষ দত্ত মহানন্দে ্বীকার 

কৰিয়াছিলেন। তিনি ভক্তিগদগদ চিত্তে নিখিল বেৈষ্ঞব-গণের সমাবেশ 

দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া নরোত্তমের এই ফড়াবিগ্রহ স্থাপনের গুভ সংকর 

কার্যে পর্বিণত করিবার জন্ত আবশ্তকীর দ্রব্যসন্ভার সংগ্রহে মনোযোগী 

হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞায় অত্যন্প কালের মধ্যে এই বিরাট অধিবেশনের 

যাবতীয় দ্রব্য একত্র হইলে সম্তোষদত তৎসমুদয় শ্যামানন্দ ও ভ্রীনিবাসাচার্ধ্যকে 

দেখাইলেন। তাহারাও উদ্যোগ আয়োজন সম্পন হইয়াছে জানিয়া মহাধি- 
বেশনের দিন স্থির করিতে ব্যস্ত হইলেন। 
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- এই দিন স্থির হইবার পুর্বে এক অন্তুত অঠিপ্ত্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত 
হইয়াছিল। নরোত্বম গৌ'ড়র যানতীয় পীঠস্থান পরিভ্রমণ করিয়) আপন 
আবাসে ফিরিয়। আসিরা। “কেমনে সেবা স্যঞ্জন” করিবেন দিবানিশি কেবল 

সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন নিশাশেষে স্বপ্না দেধিলেন, শ্রীরুষ্ঃ 

ঠচতন্ত +্াশকে.বলিতেছেন £-_ 

ওহে নরোত্তম তুয়া পথ |নরখিয়। 

পূর্বেই আছি যে ধাতু বিগ্রহ হইয়া ॥ * 
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ গ্রধান। 

' সকলেই জানে তাবে অতি ধনবান। 

তার ঘরে ধান্ঠাদির গোলা হয়। * 

তথা কেহ যাইতে নারে মহা সর্প তয় ॥ 

তাহার মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আফি। 

মোচন করিয়া দ্বার শীঘ্র আন তুমি॥ 

পুনঃপুনঃ.আ.র বিশ্রহ নির্মাণ কথা কৈয়া। 

হৈল অদর্শন নূরোত্বমে আলিঙ্গিয়! ॥ [ নবোত্তম বিলান 

এই নির্দেশানুযায়ী নরোতম ঠাকুর পেতুরী॥ 'অতি সন্নিকটে এক গৃহস্থের 

বাড়ী যাইয়। উপস্থিত হন। 'সঙ্গে বু লোক তামাস। দেখিতে গিয়াছিল। 

এসেই গৃহস্থ, মহাজনমজ্ৰ তাহার বাড়ীতে সহস1 উপস্থিত দেখিয়। মহ! ভীত 

হইল। ' কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিল, তাহার ধাচ্ঠির গোগার মধ্যে 

্রীগৌরাঙগ মুত্তি অ!ছে। তাহাই উদ্ধার করিতে রাজেগর তাহার বাড়ীতে 
শুভাগমন করিয়াছেন। করপুটে গৃহস্থ নৃপসন্গিধংনে জানাইল, গোলা সর্পে 

পরিপূর্ণ, সর্প-তয়ে কেহ তাহার সন্নিকটে বাইতে পারে না । কত শত ওঝা 

ও মাল বৈদ্য সে আনাইয়াছিল কিন্তু কেহই সে সর্প তয় দূর করিতে পাবে 
নাই। নরোত্তম কাহারও: কথ। শুনিলেন না। তাড়াতাড়ি সেই গোলার 

দ্বার মোচন করিলেন সর্পগণ তাহার আগমনে ভীত. হইয়! কোথায় পলায়ণ 

করিল কেহ দেখিতে পাইল না! গোলার দ্বার মোচনমাত্র সর্ব সাধারণের 

নয়নপটে প্রতিফলিত হইল £- ' | 

প্রেমাবশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে। 
দেখে নবন্ধীপচন্ত্র প্রিয়ার সহিতে ॥ 
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ঝল মল করে অঙ্গ ভূষিত ভূষণে | 
উপমার স্থান ন। দেখয়ে কোন স্থানে ॥ 
হস্ত প্রসারিয়া কোলে লৈতে হেন কালে । 
চনকি বিদ্বাৎ প্রায় সামাইলা কোলে ॥ 
দেখি সর্ব লোকের হইল চমত্কার । 
জয় জয় ধ্বনি করে নেত্রে অশ্রধার। [ নরোত্বম বিচ্ষাস 

এইঞ্খানে গোরালের অবভার-বাদ বৈষ্ণবমমাজে দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

দেব দেবীর প্রতিমৃত্তি পুজা পাইতে পারেন, দ্বাপধ্বের অবতার শ্রীপ্রীকষ্ণের 
পৃজা হইতে পারে, কলির পঞ্চদশ শতাব্দীর অবতার পুজা পাইবেন না কেন? 
গৌরাঙ্গের “অবশেষ পাত্রী” ন্রায়ণীর গর্ভজাত সন্তান, বৈস্ণ বেদবযাস 

বন্দাবনদাস লেখনীর প্রভাকে অবতার-বাঁদ স্কবাপনের ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 

তাহাই গৌড়ীয় গোব্বামীদের মন্ত্রণায়, শ্যামানন্দ ওঁ ভ্রীনিবাসাচাধ্যের প্রতিভায় 

উত্তরবঙ্গ খেতুরীতে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়* বাঙ্গালীর ধর্মনাট্যের শেষ অক্ক 
অভিনয় করিয়াছে। 

রীমৃন্তি প্রাপ্তির পর শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর উংসবের বা মহাঁসম্মি 
লনের দিন স্থির করিবাঁর জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক 
বিবেচনার পর নরোত্তম শ্রীনিবাপাচঃ্ধ্যকে জানাইলেন ফান্ুনী পূর্ণিমার দিনেই 
উৎসব হইবে। আচাধ্যও ৫সই দিন স্থির করিলেন।, দিন স্থির হইবার 
পর দেশে দেশে নিমন্তণ পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। কৰি নরহরি চক্রবর্তী 

কাহাকে কাঁহাকে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। 

কেবল মাত্র বলিয়াছেন £- 

শ্রীগৌড় মণ্ডঙ্গে ভক্তালয় যথ। ঘথ।। 
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলেন তথা তথ।॥ 
উৎকলে মনুষ্য শীন্র পাঠাইয়। দিল] । 

শ্বামানন্দে'এ সকল বৃত্তান্ত লিখিল! ॥ 

সর্বত্র লিখন পাঠাইয়! হর্ষ মনে। 

ন1 জানি কি মহাশয় করিল! নির্জনে ॥ [ নরোত্তম বিলাস 
এই প্রকারে নিমন্ত্রণ শেষ হইলে, দেশে বিদেশে থেতুরীতে মছ্ছোৎসবের কথা 
ঝাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেশে একট। হৈচৈ পড়িয়া গেল লোকমুখে কবি নরহুরি 

চক্রবর্তী সেই সময়ের উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও লৌকিক ধর্দের অবস্থা 
এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন £-- 



২১০ বীরভূমি। [ ৪ বর্ধ। 

এদেশের লোক দন কন্মে বিচক্ষণ। 

ন। জানয়ে ধর্ম কিবা কর্ম বা কেনন॥ 

করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে । 

ছাগ-মেষমহিষ-শোণিত ঘর দ্বারে ॥ 

কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়। ৷ 

খড়গ করে করায় নর্তুন মত্ত হৈয়। ॥ 
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। 
হইলেও বিএ তাঁর হাতে ন। এড়ায় ॥ 
সভে স্ত্রী-লম্পটজাতি বিচার রহিত 

মদ্য মাংস বিন। ন ভূগ্তয় কদাচিত ॥ 

ওহে ভাই কৈল! ইথে সুদৃঢ় বিচার। 
নরোত্তম করিব এ সবার উদ্ধার ॥ 

শী ০ স 

লইয়। বিবিধ দ্রব্য মহাকুতৃহলে। 

প্রীখেতরি গ্রামে শীপ্র আইসে সকলে ॥ নরোত্তমাবলাস 

বঙ্গদেশে এই সময়ে তস্ত্োক্ত ধর্মে গ্রীবল প্রতাপ। তান্ত্রিকের! মন- 
মাংস প্রভৃতির সাহায্যে সাধন! করিতেন। না বুঝিয়া তাস্ত্রিকধর্মের সাধনায় 

লোকের চরিত্র 'কতদুর জঘন্য হইতে পারে, কবি তাহারহই একথানা 
"চিন্ত্র উদ্জ্বলভাবে শ্বাকিয়। দেখাইয়াছেন। উদ্ধ,তাংশের কোনও সমালোচন। 
প্রয়োজন করে না। শাক্ত ও বৈষ্বের বিরোধ বঙ্গদেশে চিরকালই 

আছে। উত্তরবঙ্গে বৈঝ্বধর্্ম চৈতগ্ভের সমর স্থান পায় ণাই । নরোক্তমঠাকুর 

সব্ধ-প্রথম “খেতুরি” গ্রামে ৫বষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্বে 

আর কোথায়ও বেষ্বমহাঁসম্সিন হয়.নাই। আত্মত্যাগী জীবহিততব্রত 

বিশ্বপ্রেমিক বৈষ্ণবগণ আপনাদের জ্ঞান ও কর্মের ছ্বারায় জাতীয় উন্নতির 

যে মহাধ্বজ| খেতুরীতে উখিত করিয়াছিলেন, তাহ! তাহাদ্দের অবতার- 
বাদের বাহুল্যন্চায়, বিষয়সুখসলিলে জ্ঞানসাধন ভাসাইয়। দেওয়ায়, অল্প- 

কালের মধ্যে ভূমিতে পড়িয়। যায়। কিন্তু বঙ্গদেশের সাধারণ লোকমধ্যে 

এই ধর্দোম্মস্ততায়। লেখাপড়ার যে ত্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই 
ফলে বাঙ্গাশীজাতির উন্নতিতে আজ বিংশশতাবীর ভারতবাসী স্তস্ভিত। 

যে ধর্মজ্ঞান সাধারণ গোকের বাত্মানসেগোচর হুইয়1 ইতর শ্রেকঈীর লোকের 
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মধ্যে অন্কভক্তির জটিল আবরণে আবদ্ধ ছিল, তাহাই এই বৈঝব মহা” 

পুরুষগণের কুপায় লোকশিক্ষার পথ নুগম করিয়। দেয়। সেই শিক্ষার 
ফল, কলিষুগের নবগায়ত্রী, শান্ত বৈষ্ণব আপন আপন বিদ্বেষ ভুলিয়া, 
অনন্ত উদ্দেশ্ত্ে দেহ্মনপ্রাণ উধাও কিয়] গাহয়া থাকে। সে নামে ব্রাঙ্গণ 
শূদ্র চণ্ডাল একবারে ভেদাভেদ ভুলিয়া একত্রে মিশিয়া যায়,ঞসেই নামি 
সমগ্র বগভূমিকে একন্ুত্রে গ্রথত করিবার 'বীগমনবরূপ, সেই অষ্টবিধসিদ্ধির 
একমাত্র আধকারা শ্রীক্রুষ্চচৈতন্তদদেবের শ্রীমুখ হইতে খাহর্গত হইয়া বঙ্গ- 

ভামকে পান করিয়াছল__বাগাল। সেই নাম ভুলিয়া আবার বৈষম)মধে; 
আত্মহারা হইয়া! সকণ' জ্ঞান নিসঞ্জন দিয়াছে। 

( ক্রমশঃ ) 

শ্রকালাকান্ত বিশ্বাস। 
পার পরার 

কন্মবীর সাধু নিত্যানন্দ দাস! 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর") 

এই অবতারবহুলঘুগে আৰ এঁকটা নৃতন অবতারের অবতারণা করি- 
খাপ ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই, তাই সানু নিত্যানন্দ দাসের ধর্শপীবনা 

প্রকাশ করিতে আমরা কিছুযাঞ্ঞ দ্বিধাবোধ করি নাই ।*ভগবত্কপায় মানুষ 

থে বথার্থই কত উন্নতি করিতে পারে! সাধুর জীবনী আলোচনায়, আমর। 

তাহাহ দেখিতে পাইব। 

আজ্রীাধারমণ দ্াপ দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে নিত্যানন্দ- 

দাঁসের জীবনে এক প্রকাণ্ড পরিবর্তন হ্য়। অন্ুঙাপই ধর্রজীবনলাভের 
প্রথম সোপান। অন্থুতাপের অশ্রনলিলধোৌত হৃয়সিংহাসনই ভগবানের 

সর্বশ্রেষ্ঠ আসন। ভগবদৃকুপান্ঘ মহাপুরুষের ,সাক্ষাৎলাভ করিয়। তিনি 
বর্তমান জীবনের অন্তরালে এক অপুর্ব শাত্তিমন্ন জীবনের আদর্শলাভ 

করিপেন। এই পাপময়় জবন পরিত্যাগ করিয়। পুণ্যময় জীবনলাভের 

জন্ত তাহার সমস্ত অস্তরাস্্ ব্যাকুল হইয়। উঠিল। মহাপ্রভু বলিয়াছেন 
যে নিজেকে তৃণ হইতেও হীন মনে করে সেই" হরিনাম কীর্ভন করিবার 
উপযুক্ত। %155950 ৪1 1175 0০০1 77 9121716 007 61515 15 075 
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কারী। দীনতাই ভগবৎলাভের প্রধান উপায়; যাহার হৃদয়ে প্রকৃত 

অনুতাপ জাগিয়াছে সে নিজেকে দীন হীন কাঙাল বলিয়।' মনে করে। 

নিত্যানন্দদাসের জীবনে এই ভাবটা বে কিরূপ প্রবলভাবে আসিয়াছিল 

তাহা তাহার সেই সময়কার দুই একটী রচন। হইতে বুঝা,বাইবে-_ 

“নরকের অতি হীন ঘ্বণ্য কাট আমি 

সতত'বাসন। প্রাণে 
আপনারে সংগোপনে 

রাখিতে জগতমাঝে অতীব যতনে । 
প্রকৃত আমি গো যাহা 

না চাহ দেখাতে তাহ। 

প্রতারণ। মুলমন্ত্র হয় মোর প্রাণে। 

আমার এ নগ্ন প্রাণে 

ধরমের আবরণে 

সতত আবার রাখি ভূলাতে সংসার । 

প্রতিষ্ঠার তরে দয়। 

ভালবাস! স্বার্থছথায়া, 

থ্যাতির আশায় দান জানিও আমাপ্র। 
দেখে যদি কেহ প্রাণ 

দেখিবে এ মুক্তিমান 
ধয়াহীন স্বার্থমর প্িশাচের স্বামী 

নরকের অতি হীন দ্বণ্যকীট আমি ।” 

অন্তরের অস্তরতম প্রদেশের তীব্র অন্ুঙাপ কবিতাটীতে মুত্তিমান হইয়া 

ধাহির হইয়াছে । আমি বে অতি'হীন, তি ঘ্বণ্য, আমি কি ভগবৎকুপা 

লাভ করিতে পারিব! আমার ত সে শক্তি নাই। সাধনার জন্য প্রাণ 

ধ্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্ত আত্মশক্তিতে নির্ভর নাই, তাই আত্মসমর্পণ 

করিলেন। | 

কি হবেকি হবে গুরে। কি হবে আমার 

'নাহি মোর শ্রদ্ধা ভক্তি 
নাহি মোর কোন শক্তি 

ভবের সং্ল মোর শুধু পাপ ভার। 
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মরুভূমি কামনার 

কেমনে হইব পার 

চিদানন্দে যাব ডুবে অতলে প্রেমার 

এক মাত্র আশা মোর 

শ্রীগুরুূর চরণ সার 

পয়েছি শরণ যায় হইয়ে কাতর 
দিওগপ্রভু পায়ে স্থান বাঞ্ছ। এই ধোর। 

ইহার পর হ্হতে শ্রীপগ্ুরুদেবের সেবাতে, তাহার আদেশ পাপনে, তাহা? 
সাধনায় জীবন ঢালিয়। “দিলেন ।, 

ভ্রীনব্দীপ দাস মহাশয়, সর্বদাই নিত্যানন্দ দাসের সহিত থাকিতেন। 

তাহাই একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপায় নিত্যানন্দ দাস মহাশয়'এত শীঘ্র জীবনে 

উন্নতিলাত করিতে পরিয়াছিলেন । এই নবদীপ দ/স বীরভূমির পাঠক্ষগণের 

সহিত সম্পূণ অপরিচিত নহেন। “আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথায়” তাহার 

পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই হইবে যে তিনিও 
তাহার ্রীগুরুদেবের ঈত একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি জীবনে 

তগবতকুপাপাত করিয়া বিশ্বনংস।াধের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্েের মধ্যে বিশ্ব 
মংসার প্রত্যক্ষ করিতেন। "জগতের দ্বণ্য পতিত ও বিল্লাসসাগরে নিমজ্জিত 

ঘোরতর সংসারাদের মধ্যে "নাম" 'প্রচার করাই নগ্নদবীপদাসের প্রধান 

কার্ধ্য ছিল। তাহার নিঃসক্কোচতাব, শিশুর নায় সরল ব্যবহার, প্রেমপৃণ 
দৃষ্টি ও আনন্দময় হাস্য সকলকেই ষুগ্ধ করিত। 

এই সমরে জীবনে শেষবার নিত্যানন্দ দাস এক প্রলোভনে পতিত 

হঞন। নির্বাণোন্থুখ দীপশিখার ভ্তায় তাহার প্রবৃঙি একবার তাহার 

সমণ্ত শক্তি লইয়৷ প্রবণ হইয়া! উঠিঞ। রাত্রে তিনি নবদ্বীপদাস নিদ্রা- 

গত হইলে গোপনে উঠিক্ব) আমিতেন, কিন্তু আকাজ্ষিতার দ্বারদেশে 
পৌছিয়াই দেখিতেন “নবদীপ দাস” গশ্চাৎ হইতে তাহার স্বন্ধে হস্ত রাধি- 

লেন। এইরূপে লজ্জিত হইয় তাহাকে ফিরিতে হইত। একদিন নিত্যানন্দ 
গোপনে আসিয়। তাহার গ্রণস্িনীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় 

বাহির হইতে নবন্বীপদাদা ডাকিলেন “ওরে, পুলে! আমায় এক ফেলে 

এলি কেন? দুয়ার খোল আমার বড় ভয় করেছে।” সেই দিবস হইতে 
স্রীলোকের সহিত তাহার সবঘন্ধ অন্যরূপ হইয়া গেল এবং মহাপুরুষের কুপা 
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লাভ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটাও ধন্তা হইলেন। এই প্রলোভনের সহিত 

ষে নিত্যানন্দদাস সংগ্রাম ন। করিয়! একেবারেই ইহার হস্তে আত্মদমর্পণ 
করিয়াছিলেন, এমন নয় । এই সময়ে তাহার মনে তীব্র অনুতাপ হইতে- 
ছিল । এই দ্র্ধললতা কিছুতেই য় করিতে না পারিগা তিনি দেবতার 

শরণাপন্ন হইলেন। 
নমামি মদনরাঞ্জ বন্দি শ্রীচরণ, 

ক্ষম ক্ষম অভাগায় লইনু শরণ। 

দেবাদি-গন্ধ্ব চয় 

সদ পরাভূত হয 
অসীম বিক্রমে তব আমি ছার' নর, 

কেমনে সহিব বল তব শঞ্চ শর ॥ 

স্বজন কুজন জাদি সকলেই করে 
শরণাগতেরে ক্ষম] এবিশ্ব সংসারে ॥ 

এবিস্ব সংসার মাঝে 

তোমার খেয়াতি আছে 

দেবতা বলিয়! দেব! তুঁম স্ুনিশ্চয় 

এ দীন শরগাগতে ঠেলিবে ন1 পায়। 
০ ৫ সঃ 

রক্ষ প্রভু রক্ষ রুক্ষ এই অভাগায় 

হব কৃপা ভিন্ন মোর গতি নাহি হায় 

আমার ষে ছিল রাজ! 

* এবে সেই তব প্রজা 

মন মোর বিমোছিত মায়ায় তোমার 

তুমি তারে ন| ফিরালে কে ফিরাবে আর । 

গুরুত্বে বরণ আজ করিহ্ু তোমায় 

সত্যপথ দেখাইয়ে দাও গো,আমায় 
বলে দাও মোত্র মনে 

'বিলাস বাসনাগণে 

লক্ষ্য নহে জীবনের নাহি শাস্তি তা 

কাম সুখবেতু নয়ঃ শুধু শুন্ঠময়। 
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বুঝায়ে ফিরায়ে দাও মনেরে আমার 

আলোক দেখাও তায় হ'তে অন্ধকার 

নিতাই গৌরাজ নামে 
শিধাও করিতে কামে 

কাম্যবস্ত সেই মাত্র জগত সংসারে 

রর সেই কাম শান্তিময় প্রেম*্নাম ধরে | 

প্রীঘৎ রাধারঘণচরণ দাস দেব গ্িরজাপুর গ্ীটে একটি “মঠ” করিবার 

সম্পূর্ণ ভার নিত্যানন্দ দাস মহাশ্কে অর্পণ করেন। “মঠ” নাশ*্অভিহিত 

হইলেও সখানে কেবলমাত্র শ্রীবিগ্রহের সেবা হইত না। অনেক অস- 

মর্থ ছাত্রকে বেতন দেওয়া! হইত এবং অপহীয় রোগীর সেবার ব্যবস্থা 

ছিল। এই মঠের স্মস্ত বায়ভার নিত্যানন্দ দাস মহাশয়কেই বহন ্ষরিতে 

হইত। শ্রীযুক্ত জহর লাল বনু ও শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ বসু মহাশয়ঘয়ের সাধ্যমত 

সাহায্যসত্তেও নিত্যানন্দ দাস 'খণগ্রস্ত হইয়। পড়েন । 'এই খণযুক্ত হইতে 

তাহাকে নিঞ্জের বিষয় সমস্ত বিক্রয় করিতে হয় এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন 

বলিয়াছিলেন “আমার ধনী বূলে ঘে অহঙ্কার ছিল, বাবাঞ্জি মহাশয় এইরূপে 

আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করিধাছিলেন।” বাবাজী মহাশয়ের প্রতি তাহার 

যে অসীম বিশ্বাম ও ভক্তিছিল ইহা হইতে তাহার সাঙ্গান্ত আভাব পাওয়া 

যায়। আর একটী ঘটনা এখানে উঁলেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 

হইবে ন1। বাবাজী মহাশয় তখন বরাহন্গর বাগানে ছিলেন, একদিন 
সহসা তিনি ভীমনাগের দোকানের সন্দেশ খাইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন, 

নিত্যানন্দ দ্বাস.সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাহাকেও কিছু 

ন৷ বলিয়া অমনি বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং আগ্রহাতিশধা ভাড়াটায়। 

গাড়ী করিতে পাছে বিলম্ব*হয় মনে ক্রিয়া, সেধান হইতে দৌড়য়। বউবাঁজার 

চলিয়৷ আসিলেন, কিরিয়া। গাড়ী হইতে নামিতেছেন এমন সময় স্বপ্ং বাবাজী 

মহাশয় আসিয়। তাহাকে আিঙ্গন করিয়! ক্রন্দন করিতে করিতে বলি- 

লেন “তুই ছুটে চলে গেলি পুলে।”. 
বাবাজীমহাশয়ের আদেশক্রমে “মঠ” উঠাইয়া- দিবার পর তিনি কঠোর 

সাধনায়. প্রবৃত্ত হন। মধু গব্যদ্বত ও আতপতগুল প্রত্যেক একছটাক 
পরিমাণ, অর্ধপোয়] ছুদ্ধে সিদ্ধ করিয়। চরু প্রস্তত করিতেন। প্রত্যহ গ্রত্যুষে 
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তাহাই আহার করিয়! একটী নির্জন কক্ষে সমস্ত দিবারাত্র এক থাকি- 

তেন। ছয়মাস এইরূপ করিবার পরে চরু ছাড়িয়া! প্রত্যহ বৈকালে একটা 

করিয়৷ বেল থাইতেন। একটী বেল হইতে অর্ধখণ্ড বেল, পরে একটী 
পেয়ারা, ক্রমশঃ তিন চারিদিন পরে একদিন ঘর হইতে বাহির হইয়া সামান্য 

একটা ক ন ফলমাত্র আহার করিতেন। এইরূপ কঠোরতার সহিত প্রায় 
ছুই ঝংসর সাধন! করেন। ইহ'র অব্যবহিত পরেই তাহার এমন একটী 

অবস্থা আসে যে সময গৃহের প্রত্যেক দেবদেবীর চিত্রপটের রীতিমত 

সেবা না হইলে তিনি ক্রন্দন করিতেন। নিত্যসেবার ভোগের সময় সে 
গৃহে কাহুকেও এবেশ করিতে দেওয়া 'হইত না।' আচার ও নিয়মপালন 
এই সময়ে তাহার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া.উঠে। এই অবস্থা তাহার 

বেশী দিন ছিল না । কঠেরত! তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। 

ইহারণ্পর তিনি সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও সদ্ধালাপ করিতেন কিন্ত 

নিজে অনেক কঠোর নিয়মও পালন করিতেন। চয়মাস কোন জলীয় 

পদার্থ সেবন করেন' নাই। কিছুর্দিস লবণ ও মিষ্টাক্প পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন। এইরূপে সাধনমার্গে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন 

এইরূপ সময়ে শ্রীমৎ রাধারমণ দেব হাটে একদিন নবদ্বীপে ভাকিয়। 

পাঠাইয়া শ্রীধামে সেবাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন এবং শ্রীধামে 

একটী সেবাশ্রম স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিলেন । 

নিত্যানন্দ দাসের বাবাজীমহাশয়ে'র প্রতি এমন অনুরাগ হইয়াছিল যে 

বাবাজীমহাশয় দেহরক্ষা করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে তিনি পরমারাধ্য 

শ্রীগুরুদেবের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন। বাবাজী 

মহাশয় তাহ। জানিতে.পারিয়া নিরস্ত করেন। 

_.. শ্রীযৎ রাধারমণ দেব অপ্রকট হইবার পর হইতে নিপ্ত্যানন্দদাসের সাধন! 
হইয়াছিল নিশ্বজগতে প্রত্যেক বন্তর মধ্যে তাহাকে ও তাহার মধ্যে প্রত্যেক 

বস্তকে দর্শন কর1। এই সাধনায় তিনি কত দূর রুতকার্ধ্য হইয়াছিলেন 
তাহা সাধুর জীবনের প্রত্যেক ছোটবড়, ঘটন! হুইতে বুঝিতে পার] 

যাপ্ন। নবছীপে যখন প্রথম সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে একটী 

পাগল আশ্রমে আশ্রয় গায়। এই পাগল সর্বা্গে বিষ্ঠা মাধিয়া বসিয়! 
থাকিত এবং ঘরে কেহ প্রবেশ করিলেই প্রহার করিত। নিত্যানন্দ 

দাস ভিন্ন কেহই, ইহার নিকট যাইতে পারিত না। তিমি স্বয়ং তাহাকে 
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প্রত্যহ পরিক্ষার করিয়! ম্নান করাইয়। দিতেন ও বপিয়া আহার 
করাইতেন। একদিন এই পাগলকে আহার করাইতে করাইতে অশ্রুধারায় 

তাহার গাত্রবস্ত্র পিক্ত হইয়া গেল। তাহার মুখমগুল অন্বাতাবিকভাবে 
রক্তবর্ণ ধারণ করিল। একটী ছেলে পাগলের অত্যাচারের ভয়ে তাহার 

নিমিত্ত দ্বারদেশে অপেক্ষা করিত! সে এই দৃশ্ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে ন* 
পারিয়া আর একটা সেবককে ডাকিরা অনিল। তাহাদের সনির্বন্ধ অনু- 

রোধ উপেক্ষা করিতে ন। পারিয়া বলিলেন যে পাগুলকে খাওয়াতে তাহার 

স্পষ্ট মনে হইল বাঁবাজী' মহাশয় বপিয়। খাইতেছেন। তিনি বাসায় সর্ববদ। 
বিমর্ষ হইয়া বসিয়! থাকিতেনঃ কিন্ত তাহার অনুগত কোন যুবক আিলেই 

অমনি আনন্দিত হইয়! উঠিয়া বসিয়া সদালাপ আরম্ভ করিতেন। ইহার 

কারণ জিজ্ঞাসা করায় বণিয়াছিলেন «ছেলেরা» আসিলে আমার আনন্দ 

হয় কেন জান, ছেলের! এলেই আমি বেশ অন্ুতব করি যে বাবাঙ্গী মস্থাশয় 

ছেলেদের রূপ ধ'রে আধার নিকট এসেছেন, নতুবা জগতে কেহ কি আর 

কাহাকেও আনন্দ দিতে পারে ।ছেলের। সব তিনি । দয়া ক'রে আম।র কাছে 

আদেন।” একদিন কোন বিশেষ কারণে মন:বড় ঁস্তান্বিত ছিল, চুপ করিয়! 
বসিয়। আছেন, এমন সময় কৃষ্ণচৈতন্য দাস নামক একজন গুরুত্রাতা আসিয়। . 
তাহাকে অনেক কথা বলিলেন। গুরুত্রাতার গ্রস্থানের পর সহসা সোল্লাসে 
বলিয়া উঠিলেন “দেখ লি, বাবাজীমহাশয়্ এসে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করে 
গেলেন । আজ কৃষ্চচৈতন্তদাঁসের রূপ ধনে এসে কৃপা করে গেলেন" । 

বাবাজীমহাশয়ের অপ্রকট হইবার পর হইতে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত না হই- 
লেও এ্রকার্ষেযই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন। কোন্ স্থানে অসহায় 

কোলন ব্যক্তি অভাবে কষ্ট পাইতেছে, কোথার পিতৃহীন যুবক অর্থাভাবে 
শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছে না এসুমস্ত খবর তিনি রাখিতেন এবং 

সকলের অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিতেন। মধুপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, 
যে ভদ্রলোকের বাটী বাসা! লইয়াছিলেন তাহার মলির কলের। হইয়াছিল, 
যাহাদের মালী তাহারা কোন খবরই লইলেন না; কিন্ত নিত্যানন্দ 

দাস সংবাদ পাইয়াই সেই নিশ্বাসরোধকর ক্ষুদ্রকুটীরে প্রবেশ করিয়া 
তিন দিবস, রাক্রিদিন তাহার সেবা-শুশ্রষ। করিয়! তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। 

ওষধের বাক্স লইয়া তিনদিন অনবরত তাহার শিয়রে বসিয়াছিলেন, যাহা 
কিছু সামান্ত আহার করিতেন সেই থানেই বয়! । একটু সুস্থ হইয়াই মালী 
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বাটী যাইবার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত 
করিতে না পারিয়, নিজব্যয়ে প্ডুলি” ভাড়া করিয়া! প্রায় পাচছয় ক্রোশ 

রাস্তা সেই ডুলির সহিত ছুটিয় তাহাকে বাটা পৌছিয়। দিতে চলিলেন। 
সেদিন একাদশী, জলবিন্দু পর্যন্ত স্পর্শ করিবেন ন। স্রাধান্ত একটী মালীর 
'জন্যও এত কষ্ট করিতে তিনি কখনও কুন্ঠিত হইতেন না। মানুষের হৃদয়ের 

ত' কোন জাত নাই, সেই স্থানে তর্গবান স্বয়ং আসিয়া! মিলিত হন। «মান্ু- 

যের হৃদয়কে হ্বদয় দিয়া দেখিতে পারাই সাধুর জীবনের একটা প্রধান মহত 

ছিল। শোভারাঁম বসাকের গ্ত্রীর্টে স্কলবাটীতে একটি গরীব মাষ্টার ও তাহার 
স্ত্রী বাস্ভ্ররিত। মষ্টারের আর কেহই "ছল ন1। 'প্রায় ছয়মাস তিনি শব্যা- 

গত হইয়াছিলেন, সংসারের শেষ সম্বল পর্্য্ত, ব্যয় করিয়া তাহার চিকিৎসা 

হইয়াছিল কিন্ত বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। একদিন সকালে নিতা।- 

নন্দদ্াস ডাক্তার থগেগ্রলাল সেন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া দেনদূতের মত 

সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বিন হইতে সেই দরিদ্র সংসারের সমস্ত 

ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন। রোগীর সেবা হইতে সংসারের প্রত্যেক 

কাজটা তিনি নিজে করিতেন, যেন সেটি তার নিজেরই সংসার। মাষ্টার 
“মহাশয়ের মৃত্যুর পর জন্ধান করিয়া, বিধবাকে তাহার আত্মীয়ের 
বাটা পাঠাইয়! দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইর্পেন। এইরূপে কত অসহায় 

রোগীর জন্য তিনি যে তাহার পরম সুহৃদ সন্থদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত থগেন্দ্র- 

লাল সেন মহাশয়ের সাহাষ্য লইয়াছেন, কতস্থলে যে নিজের পকেট হইতে 

টাকা দিয় ডাক্তারকে বলিয়াছেন “রোগী দিয়াছে” একথ। যদি কেহ 
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বারাণসী ঘোষের ই্ত্রীটে 
উক্ত ভাক্তারবাবুর নিকট সন্ধান লইতে পারেন। তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে এণটী 
স্কুলের ছাত্র খাইয়। প্রত্যহ স্কুল*ও কলেজে যাইত এবং কঙ ছাত্রের যে 

বেতন দ্বিতেন তাহার সংখ্যা নাই। ৮ 

সাধন পথেও তিনি ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিলেন ॥ বিশ্বের মধ্যে তিনি 
বিশ্বনাথকে উপলব্ধ করিতে লাগিলেন, 'এবং বিশ্বনাথের মধ্যে সকলকে দেখিতে 

লাগিলেন। একদিন ইহ! প্রকাশ হইয় পড়িল। তখনও ঠাকুরের ভোগ 

লাগে নাই। একটা ছাত্র আসিয়া বলিল যে তাহার আঞ্জ একটু শীত্ব কলেজ 
যাইতে হইবে। তখনও “ভোগ সারিতে” প্রায় একঘন্টা বিলম্ব, কাজেই 
না খাইয়। কলেজ যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। নিত্যানন্দ দাস এই সংবা" 
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গনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেবতার মত যত্ের সহিত খাইতে দিলেন এবং 

বলিলেন যে আাজ আর ঠাকুরের তোগ দিতে হইবে না, ঠাকুর আজ ছাত্রের 
রূপে আসিয়। খাইয়। গিয়াছেন। কেহ কেহ আপত্তি করায় তিনি এখন 
জোরের সহিত “আমি বল্ছি প্রসাদ হয়েছে” “আমি বল্ছি প্রসাদ হয়েছে” 
বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইয়! পড়িগেন। সুকলেই নিসংশয়ে প্রর্গাদ গ্রহণ 
করিল। এ 

দামোদর জলপ্ল।বনেধ সমর তিনি বন্চাপীড়িতের সাহায্যে যাইবার অগ্ 
বাহির হইয়]ছেন এমন, স্ময় সংবাদ “আসিল তাহার সংসারাশ্রমের পুত্র 

মৃত্যুশষ্যায়, এখনি যাইতে হইবে। পার্থে যে সঙ্গীটা ছিল তাহার প্রি 
চাহি বলিলেন «এটা হচ্ছে রাধারমণের পরীক্ষ) তিনি দেখতে চান আমি 

এঁ একটী ছেলেকে বেশী ভানুবাপি কি আমার যে শত শত ছেলে বস্তায় 

কষ্ট পাচ্ছে তাদের বেণী ভালবাসি ।” তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ না 

করিক্া সাহায্যে চলিয়া গেলেন। প্রার একমাস বাহিরে ছিলেন) এ সম- 

য়ের মধ্যে তিনি একবারও পুত্রের কথা বন্থেন নাই বা তাহার মনও 

কিছুমাক্র বিচলিত হয় নাই। সহ্কারীদের য়ত্র ও আদরে সর্বদা সন্তষ্ট 
রাখিতেন, নিজে শত কষ্ট হী করিরাও তাহাদের বিন্মাত্র সুবিধায় 
রাখিতে একদিনও কুষ্ঠিত হন নাই। ভগবানে তীহার অসীম বিশ্বাস 

ছিল। এই বিশ্বাসই তাহার চরিত্রের :একটী বিশেষত্ব। 'রাণাঘাটে কোন, 

বন্ধুর বাটা একবার অসুস্থ হইয়! পড়েন। যন্ত্রণার ছটফট. করিতে*লাগি- 
গেন, ভাক্তার .উষধ প্রয়োগ করিয়াও যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিলেন 
না। অশ্রধারায় উপাধান পিক্ত হইতে লাগিল। এই যন্ত্রণার মধ্যেও, হস্ত- 

স্থিত ক্ষুদ্র মালাগাছটীর বিরাম ছিল ন। ( তিনি সর্ধর্ধাই "নাম” করিতেন) 

মন হইতে অবিশ্বাসের ছায়াটুকুও দুর কারবার জন্ত, “ইহা ভগবছ্ ক্ুগা” 
এই কথাটা বার বার সবলে বলিতে লাগিলেন, শারীরিক সুতীব্র যাতনার 
সময়ে যিনি মনে করিতে পারেন সে যাতন। ভগবদৃকৃপামানত্র তিনি যে 

বদয় পূর্ণ করিয়৷ হৃদয়েশ্বরকে*লাভ. করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নই। আশ্রমে একবার* ৪০০২ টাকা বিশেষ, প্রয়োঞ্জন হয়, সমস্ত 
দিন চেষ্টা করিয়াও কোথাও কিছুই পাইলেন ন।। পব্যার সময় 

রিক্তহত্তে ফিরিয়া! আসি আমাদের সহিত নিশ্চিস্ততাবে গল্প করিতে 
লাগিলেন। পরদিন প্রভাতেই অর্থের প্রয়োজন, নতুব! ভ্রিশেব ক্ষতি হইনে। 
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আমাদের ব্যস্ত হইতে দেখিয়! তিনি বলিলেন “কেন চিস্তিত হচ্ছ আমার 
সাধ্যমত আমি চেষ্টা করেছি এখন যাঁর কাজ সে চেষ্টা করুক। পে 

যেখান হুতে পারে টাক দিবে তোমার আমার ভাবনা নাই।” নিশ্চিন্ত হইয়া 
গুল্প করিতে লাগিলেন। আমার কোন বন্ধু এমন সময় তাহার সহিত 
পরিচিত খইতে আপিল। সে আমাদের নিকট ঘটন। শুনিয়া ৪০০ টাকাই 
পরদিন প্রত্যুষে দিতে স্বীকৃত হইল। তখন তিনি বলিলেন “দেখ লি) যার 

কাজ সে ঘরে বহে এনে টাক] দিয়ে গেল।”” তিনি জীবনে ভগবদরুপ। লাত 

করিয়াছিলেন তাহ। তাহার সঙ্গ করিবেই অনুভব, কর যাইত। তাহার 

চতুর্দিক হইতে ভালবাঁস। উছনিয়া পড়িত “তুমি আপনার হতে হও আপনার” 

এই কথাটী সাধুর সন্ধে নির্ভুল গ্রয়োগ করা যায়। যে সমস্ত যুবক তাহার সঙ্গ 

করিত তিনি তাহাদের সকলের আপনার হইতে,ও আপনার ছিলেন এবং এখনও 

আছেন। তাহার দীনতা অপার্থিব, সে দীনত| হীনতা নয়, সে দীনতার নিকট 

মাথা নত ন্। করিয়া কেহ থাকিতে পারিত না, সে দীনতার.মধ্যে যে দীপ্ত 

তেজ ছিল তাহা কোন দিন কোন কারণে খর্ব “হয় নাই। সাধুর সহিত 
বহরমপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্মিলনীতে, একবার যাইবার সৌভাগ্য এই 
দীনের হইয়াছিল। সেবাশ্রমের বার্তী প্রচার, করিতে যাওয়াই আমাদের 

মুখ্য উদ্দেশ ছিল। কোন ' “সিদ্ধান্ত-সরস্বতী” নিত]ানন দাসের নিকট 
'তর্কদ্ব।রা প্রমাণ করিতে লাগিলেস যে সেবাধন্ম বৈষ্ণবধন্ম নয়। এমন 

কি সেধা দ্বারা বৈষ্ণব ধর্দে পতিত হয়। সাধু ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন 

না, কেবল বলিতে লাগিলেন “আজ্ঞে আপনি যা বল্ছেন সব ঠিক।” 
সাধুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশান্পে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, তিনি ইচ্ছা 

করিলে দসিদ্ধান্ত সরস্বতী” মহাশয়ের যুক্তি গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিতে পারি- 

তেন, কিন্তু তিনি তাহ! না করিয়া কেবলই তাহার অনুমোদন করিতে 

লাগিলেন । তাবুতে অনেক' ভদ্রলোকের সামনে সাধুর এইরূপ ব্যবহার আমার 

ভাল লাগিপ না। সরম্বতী মহাশয় শেষে যখন বলিলেন যে বৈষ্ণবের 

বিশ্বজগতের সহিত কোন সন্ধ থাকিবে না, কেবল নির্জনে বসিয়া ভজন 
করিবে তখন আমি লাত্বসম্বরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠধর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি নিঞ্জে এই সন্মিলনীতে তবে কি জন্য 

আপসিয়াছেন। আমার মুখ হইতে এই কথ। কয়টা সম্পূর্ণ.নিস্ৃত হইবার 



৪র্থ সংখ্যা। ] কর্মীর সাধু নিত্যানন্দ দাস। ২২১ 

অশ্রপৃণ হইয়া উঠিল। পরে সরস্বতী মহাশয় চলিয়! বাইলে আমকে আদর 
করিয়া কত ন্মেহের কথা বলিয়। বুঝাইতে লাগিলেন “উনি এসেছেন নিজের 

বিদ্যা প্রচার কর্তে, আমাদের উপদেশ দিতে । বেশ ভ আমরা কেবল শুনে 

যদি একজনকে একটু সুখ দিতে পারি ত? তা না করি কেন? উহাকে তুমি 
যতই বোঝাও কেবল তর্ক হইত কারণ বুঝিবাঁর ইচ্ছা উহার ন্ই। জগতে 
ত কাউকে সুখী কর্তে পারি না, একজনকে সুখ্ট কর্বার এমন ম্থযোগ 

পেয়ে কেন ছাড়ি ভাই? আমার যদি মনে জোর থাকে তপরের কথায় আমার 
কোন ক্ষতি হবে না। *নিজে ঠিক থেকে যেযা বলে শুনে যাও।” নবন্বীপে 

সেবাশ্রমের প্রথম বাৎমরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সকলেই ধন্ত ধন্ 

করিতেছে এমন সময় একটা বৃদ্ধ সাধুকে অ!শীর্বাদ করিতে আসিলেন। 
তিনি বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের পদধুলি, গ্রহণ করিলেন ও “আশির্বাদ করুন আমার 

মনে যেন কথন প্রতিষ্ঠালাতের বাসনা ন! আসে, আমি যেন ভুলে ন! যাই 

এটী রাধারমণের কাঞ্জ আমি. তার দাস” বহিয়। কীদেয়! ফুলিলেন। তিনি 

সকলের মনের তাব বন্দিয়! দিতে পারিতেন এ্ধং পশুপক্ষীও অনেক সময় 
তাহার আদেশ পালন করিত। অনেকদ্দিন আমর! লক্ষ্য করিয়াছি, যে প্রশ্নটা 
করিব মনে করিয়! গিয়াছি স্লেই বিষয় লইয়াই তিনি আলোচনা আরম্ভ করি- 
তেন। নবদ্বীপে একদ্বিন অনেক লোকের সঈন্মুখেই ৭1৮ টা কুকুর তাহার 
কথামত থাইয়। নিঃশবে চলিয়। গিয়াছে । তিনি বলিতেন ইহাতে মানুষের 

ভাল বা মন্দ হইবার কোন প্রমাণ পাঁওয়! যায় ন! সামান্য মনঃস্থির* হইলেই 
যেকেহ এই সমস্ত করিতে পারে। কোন সাশ্প্রদান্িক ভাব বা সঙ্কীর্ণতা 

তাহার ছিল না। তিনি উদার পতেমধন্মেরে উপাসক ছিলেন। 

বৈধ এখন যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহ। তিনি জীবন দিয়া দেখাইয়! 

গিয়াছেন। তিনি সকচুলুর পশ্চাতে থাকিয়া কাধ্য করিয়! গিয্লাছেন, 
ইচ্ছাপুর্ববক সকলের দ্বৃণিত হুইয়। মকপের পশ্চাতে থাকিতে ভালবাদিতেন। 

তাহার প্রার্থনাই ছিল 
“বল প্রস্ু কবে মোর হবে সেই দিন 

ঠক গা গা 

সবাই করিয়। দয় 

আর ন। ম্পর্শিবে কায 

'ম"র প্রতি হবে কবে কপ সবাকায 

ডি 
ডি 
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কেহ ববেনা আমার 

মামি হব সবাকার 

কবে হবে হেন ভাব হৃদয়ে আমার 
হইব সবার 'দাস 

, নাহি রবে অন্ত আশ 

কবে পাব পদরেণু শিরে সবাকার” 
সকলের পশ্চাতে থাকিয়া সকলের পদধূলি মণ্তকে ধরণ করিয়। কর্তব্যের 
পথে চলিতে এরূপ আগ্রহ আর কাহারও দেখি নাই। €ৈষবের আদ 

প্রেম, সেবায় মুত্তিনান হইয়াবেশ্বে যে কি কল্য।ণসাধন করিতে পারে, তাহা 
তিনি জীবন দিয়া দেখাইর! গিরাছেন। টবষ্ণবধন্মে প্রকৃত প্রেমের অব. 

রস্তাবী পরিণাম জনসেবার আদর্শ প্রচার করিয়া বৈষ্ণব সাধনাকে বিশ্ব- 

জনীন ভিত্তির. উপর, স্তুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাহার জীবনের বিশেষ ব্রত 

ছিল। ২. ৮ 

জীধামে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত" হইলে তাঁহাকে দিবাঁরাত্র পরিশ্রম করিতে 
হইত। অনেক সময়ে অনেক অভাবে পড়িতে হস্ুয়াছে কিন্ত একদিনের জন্যও 

তিনি বিচশিত হন নাই। কেবলই বলিতেন “ঘার কাজ সে করবে, সেই 
করে আমি নিমিত্ত মাত্র ।” মাতৃমন্দিরের আনরশ সর্ধপ্রম ডাক্তার খগেন্্র- 

নাথ সেন মহাশয় সাধুর সন্মুখে স্থাপিত করেন। ব্যবস।য়-লব্ধ বহুদর্শিতায় 

ডাক্তার বাবু আমাদের দেশে একটী মাতৃমন্দিরের অভাব অনুভব করেন 

এবং সোদরপম নিত্যানন্দ দানকে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ 

করেন। নিত্যানন্দ দাসেরও একান্ত ইচ্ছা! থে এইরূপ একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠ 

করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহাদ করেন নাই। 
একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে নানিয়। আশ্রমে বাইতেছেন এমন সময় পথিপা্বন্থ 

কানন হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং গিয়া দেখি 

লেন একটী সদ্যজাত সুকুমার শিশুকে নিক্ষেপ করিয়। কে চলিয়া গিয়াছে। 

শিশুটাকে আশ্রমে লইয়] আমসিলেন এবং শীদ্র মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন 

স্থির করিলেন। এই সমস্ত শিশু যখন আমাদের চতুর্দিকে নির্দয় ভাবে, পরি- 

ত্যক্ত হইতেছে, অসহায় ভাবে প্রাণ হারাইতেছে, তখন ঘরের,কোনে বসিয়! 
মার্ল। পিয়া আর ধর্ম হইবে না? মহা প্রভু যদি এখন কোথাও থাকেন ত 
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এদের সঙ্গেই আছেন, তাঁকে পাইতে হইলে এদের আপনার করিতে হইবে । 

এই কথা তিনি তার সহচরদের বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর-সপ্তাহে 
সাধু আবার কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার গাড়ীতে নামিয়া আশ্রমে যাইতেছেন 

এমন সময় রাস্তার.মাবঝে মার এক বীভৎস দৃশ্ত তাহার নয়ন গোচর হইল। 
একটা স্ত্রীলোকের প্রসব বেদন। হইয়াছে এমন সময় সে তাহ]র গৃহত্বামী 

কর্তৃক বিতাড়িত হইয়! প্রকাশ্ঠ রাস্তায়* ক্রন্দন করিতেছে। তাহার ছুই 
উরু বহিয়। রক্তজেতত বহিতেছে। এই দ্ৃশ্ত দেখিম্া তিনি একখানি গাড়ী 
করিয়া! স্্রীলোকটীকে আশ্রমে লইয়া আসেন। “এইরূপে রাধারমণ আমার 
ঘাড় ধরে এই কাজ করিয়ে নিগ্লেছিলেন” পরে এ সম্বন্ধে তিস্তি এই রথ! 
ঝুলেন। মাতৃমন্দির প্রথমে সেবাশ্রমেই হয় কারণ সে সময়ে অন্য বাটার 
সন্ধান করিবার অবকাশ ছিল না। * | 

মাতৃমন্দির প্রত! করিতে তাহাকে আ্বনেক বাধ! অতিক্রম করিষ্ত হই- 
য়া্ছে ও অনেক কষ্টে পড়িতে হইয়াছে। সেবাশ্রমের ভার সে সময়ে সাধুর 
কয়টী গুরুভ্রাতার উপর ছিল! তাহার। প্রাণপণে পেবাশ্রচ্ঘর সমস্ত কার্ধ্য 

করিতেন। রন্ধনকার্ধ্য হইতে রোগীর বিষ্ঠা রি্ধার পর্য্যস্ত তাহার। নিজ 

হাতে করিতেন। কিন্তু যে দিন*সেবাশ্রমে স্তিকাগৃহ নিশ্মিত হইল সেই 
দ্বিনই তাহারা সকলে একসঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করিলেন। যেখানে স্ত্রীলোক 

প্রসব হয় সেখানে থাকিলে বৈষণবের ধর্্নহানি হয়; সাধুর পরিচিত 
অপরিচিত এমন কি তিনি যাহাদের' পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি 

ও স্সেহ ক্রিতেন এইরূপ সমস্ত বন্ধুরাও তাহার এই কাধ্যের ঘোর- 
তর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সংসারাশ্রমী অনেক বদ্ধুও তীহার একার্ধোর 
অন্থমোদন করিতে পারিলেন না৷ এবং পাপের .প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে 

বলিয়া তাহার এই কার্য্যের প্রতিবঠ্দ করিতে লারগলেন। সেবাশ্রমের 

অনেক সাহায্যকারী বন্ধু ইহাতে সেবাশরমে সাহাধ্য পর্যস্ত বন্ধ করিয়া 
দিলেন। কিন্ত সাধু কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন ন।। সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত 
স্থিরভাবে তিনি এই কাধ করিয়া চলিলেন। াহারই কোন গুরুজ্রাতা এই 
সময়ে সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির বাবাজীমহাশয়ের অনুমোদিত কি না সে বিষয়ে 

সন্দেহ প্রকাশ করিয়। এক পত্র লিখেন। পত্রের প্নে উত্তর দিয়াছিলেন তাহ! 

হইতে সাধুর আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়! যাইবে । আপন কলঙ্- 
কালিম। গোঁপন করিবার জন্য পুরীর কোন মোহাস্ত একটী গর্ভনষ্ট করিবার 
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চেষ্টা করেন। বাবাজীমহাশয় ইহা জানিতে পারিয়। সেই মোহান্তের পদে ধরিয়া 
এই কার্ধ্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন এবং সকলকে, এই কার্য 

তাহারই অর্থাৎ বাবাঞ্জী মহ!শয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে এই কথা প্রচার 
করিতে অনুমতি করেন। এবং সেই স্ত্রীলোকটীর সম্পূর্ণ ভর নিত্যানন্দদাসের 
উর স্তস্ত $করেন। এই ঘটন৷ হইতে সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির যে বাবাজী 

মহাশয়ের অগ্রমোদিত তাহ সপ্রমাণ কিয়! নিতানন্দ দাস মহাশয় লিখিয়া 

ছিলেন “মানুষের প্রয়োজন, একমাত্র প্রয়োজন প্রেম! প্রেমের ধর্ম সাম্য ; 

সমস্ত বিরোধের "মধ্যে প্রেম সাম্য আনে । প্রেমে মিলার, প্রেমে এক 

করে; অধর এই একত্ব সম্পাদন হয়' সেবায়। * ইহা জ্ীবৃন্দাবনলীলা 
অনুশীলনে বুঝ যায়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাব্রে 
প্রত্যেকটীর মুল সেবা । এই প্রেমের ধর্দ্ম যাজন করিতে সেবা করিব 
কাহার”? উত্তর ইঞ্টের। এই ইস্ট (কোথায় 2 গোলোকে,ব বৃন্দাবনে। ধাহার' 
গোঁলোক বা বুন্দাবনের অধিকারী, তীহার। নিজের চিন্ময় দেহে সেই নিত্য- 

ধামে নিজের ঙাব অনুযায়ী সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দ আ্বাদন করেন। 

এই মপ্ত্যধামের কোন কার্ধ্যই তহার। এ সুলদেহে করেন ন| সত্য, কিন্তু এরূপ 
মহাপুরুষদের ইচ্ছাশক্তি যে কত প্রবল তাহ! লোকহিতার্থে ভগবান মানব 

দেহধারণ করিয়। দেখাইয়। দিয়াছেন। কিন্তু আমরা? যাহারা বৃন্দাবন বা 

গোলোক কি জানিনা বাবুঝি না গোপীঞ্জনবল্লভ কেমন কখন আভাসেও 

দেখি নাই, আমর! সেবা করিব কাঁহার ?শ্রীমুর্তির। এই স্ত্রীযুত্তি বলিতে 

কি বুঝায় আর স্রীমূর্তির সেবাই ব| কি হইতে পারে? হিদুর শ্রীমৃত্তি নিত্য- 
বস্ত তাহ] কাঠ বা পাথরের নয়। তাহা ভক্তের ভাব ও ভগবানের প্রেমে 

গঠিত। আমাদের ন্যায় অনধিকারী এই শ্রীমুর্তি সেবার উপযোগী হইতে 
পারে ন1। শ্রীমুণ্তির তত্ব না বুঝিয়া, ভাবে ভাবিত ন1 হইয়া, প্রেমে ন! 
গলিয়।, যাহাকে তাহাকে দিয়। সাধনার জন্য নয়, প্রাণের আবেগে নয়, 

ভব্যত! রক্ষার জন্য, সম্প্রদায় রক্ষার জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য, দোকান- 
দারীর জন্য শ্রীমূত্ির সেবা! করিয়াই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে । আমরা 

অধিকাংশই এখন শ্রীছাড়িয়া। মুষ্তির, নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যের, হুম ছাড়ি! 
স্মুলের, 90171 ছাড়িয়া! 10206এর সেবা করিয়া থাকি। সে সেবার ফল 

হইয়াছে আত্মতৃপ্ডি, সে সেবার পরিণাম হইয়াছে ভগবানকে একট! 
প্রথ! অন্ুযাত্ধী ভোগ দেখাইয়া বাঁ ভোগ! দেখাইয়া! নিজের ও ত্বাপনজনের 
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উদরপুত্তি। হিন্দুর যেখানে দেবসেবা ঝ! শ্রীমৃত্তির প্রকৃত সেবার ব্যবস্থা 

সেই খানেই *অতিথি অভ্যাগত, আহত অনাহুত, ক্ষুধিত অসহায় নিরাশ্রয়ের 

সেবা । এই জন্যই মহাত্মা বিবেকানন্দ বলিয়াছেন 
বহুরণ্রে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথ। খু'্জিছ ঈশ্বর 
ষেই জন সেবিছে মানব সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 

আন্নার্দের এই আশ্রম মানবরূগী শ্ীভগবানেক্র সেবার জন্য। ইহা। 01091162016 

015907581 নয়। ইহার দ্বার আমরা অন্যকে" কৃতাথ করি না, আমর! 

নিজেরাই ভ্রীতগবানের সেবা করিয়| কুার্থ হই।” সাধুর এই পত্র হইতে 
তিনি যে কি প্রাণে সেবীশ্রম করিয়?ছিলেন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে শার! যায় 

এবং আধ্যাত্মিক জীবনে জ্বিনি যে কত উন্নত ছিলেন, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়- 

মান হয়। সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরে মাসিক প্রীয় ৪০০২ টাকা ব্যয় হইত। 
প্রতিমাসে সমস্ত টান্া! তাহাকে ভিক্ষা করেয়! সংগ্রহ করিতে হইত ।ম্প্রত্যহ 

প্রত্যুষে উঠিয়া নিয়মিত প্রার্থনা! করিয়া বাহির হইতেন, বেল। দ্বিপ্রহরের 
সময় ফিরিতেন। আহার করিয়। নিয়মমত অরুনট “বিশ্রা্্করিয়। বাহির 

হইতেন রাত্রি দশ ঘটাকার পর প্রত্যাবর্তন কঁরিতেন। এইরূপে দিবারাজে 
ভিক্ষা! করিতে দেখিয়। তাহর "ক্ছষ্ঠভ্রাতা ' একদ্দিবস আশ্রমের সমস্ত 

খরচ নিঞ্জে বহন করিতে স্বীকৃত হইয়! তাহাকে এইরূপ,তিক্ষা হইতে নিবৃত্ত 

হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্ততিনি সে প্রব্বে সম্মত হইতে 

পাবেন নাই। পরের জন্য কষ্ট স্বীকার' করা, পরের জন্য ভিক্ষা কর! তাহার 

জীবনের পরম সুখ ও শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। * 

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্বের সহিত তাহার পরিচয় হয়। 

সেদিন রাত্রে অত্যন্ত আনন্দিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়। বলিলেন “আজ একটী 

মনের মত মানুষ পাইয়াছি আর সেবাশ্রমের জন্য কোন ভাবন। নাই, সেবা- 

শ্রম চালাইবার মত একটী মানুষ পাইয়াছি।” ছাত্রদের মধ্যে প্রত বৈষণব- 

ধন্ম গ্রচার করিবার ইচ্ছ। তাহার অনেকদিন হইতেছিল। ভাগবতরত্ব মহাশয়ের 
ঘহিত পরিচয়ের পর তাহারু পরামশ অন্থপারে নবদীপে নিদাথ বিদ্যালয়ের 
সুচনা করেন। কিন্তু ছঃখের বিষয় বিদ্যালয়ের কাধ্য তিনি সশরীরে বর্তমান 
থাকিয়। সম্পন্ন করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া* যাইতে পারেন নাই। 
মাঘমাসে নিত্যানন্দ উৎসবে ভ্রীধাষ নবদীপে প্রতিবৎসর নান। স্থান হইতে 

অনেক ধাত্রীর সমাগম হয়। এ বৎসর যাত্রীর সংখ) অপেক্ষারত অন্ন 
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হইলেও ভয়ানক বিশ্চিকার প্রাচুর্ভাব হয়। আশমে অর্থের অভাব হও- 

যায় নিত্যানন্দ দাস কলিকাতায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন এমন 

সময় সংবাদ আসিল প্রীধামে কলেরা হইতেছে । রবিবার সকালে বাসার 
বসিয়। আছি এমন সময় সাধু আসিয়া! উপ্স্থিত। আজই নবদ্বীপ যাইতে. 

ছে, সেইভৃন্ত দেখা করিতে আসিয়াছেন। হস্তস্থিত ব্যাগটী টেবিলে 

রাখিয়া চেয়ারে বসিতে বসিতে গিজ্ঞাসাঁ করিলেন “তুই আমায় ভালবাসিস্১?” 
«“ত] তুমি আমার অপেক্ষা ভাল জান ।” 

“তা নয় তুই আমায় ভালবাসিস্, ন। আম।র এই দেহটাকে” 1 
“আব্রি তোমাকেই ভালবাসি” ' 

«কাজের সময় মনে থাকে যেন ! কোন কারণে, মনে ভাবিয়াছিলাম মানুষ 

বড় ছুর্ববল।” পু 

“ফাঁচুষের মন তুর্ববল নয় মান্ুষ,তাকে ইচ্ছা ব ব/রে দুর্বল করে” এই বলিয়া 

তিনি চলিয়। যাইলেন। টু 

রবিবার "বিকালে নবদ্বীপ আসিয়! যে দৃশ্ত দেখিলেন তাহাতে তাহার 

কোমল হৃদয় একেবারে গাঁপয়া গেল। ব্রাস্তার £ইধারে বিস্থচিক! রোগী 
পড়িয়া জল জল করিয়া! চীৎকার করিতেছে। গাড়ী করিয় শীগ্র আশ্রমে 

আসিয়া গুনিলেন সরকারের হুকুম আশ্রমে ফলের! রোগী আন হইবে, 
না। পপথের ছুই ধারে বাজারে লোকের বাটীর সন্মুথে খন বহু 

'রোগী পড়িয়া আছে, তখন আশ্রমে 'রোগী লইলে কোন ক্ষতি হইবে না” 

বলিয়। আশ্রমের অন্য রোগীদের কিছুদিনের জন্ত হাসপাতালে পাঠাইয়। 

দিয়া সমস্ত ঘর খালি করিয়া ফেলিলেন। রোগী আনিবার গাড়ী দিয়া 

সেবকরদের একদিকে 'পাঠাইয়া দিয়া_-নিজে অন্যদিকে চলিয়৷ যাইলেন। 
সেবকের। গাড়ী করিয়া রোগী ঃমাঁনিতে লাগিল তিনি নিজে বুকে করিয়! 

রোগী আনিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত রোগীদের পরিফার করিয়। ওঁষ- 
ধের ব্যবস্থা ককিতেছেন, আবার ছুটিয়া রোগী আনিতে যাইতেছেন। 
আহার নিদ্রা' আর কিছুই মনে নাই, লোকের কষ্ট দেখিয়া আত্মহার! 
হইয়। গিয়াছেন, সর্ধাঙ্গে বিষ্ঠাময় ছুর্গন্ধে যাহার নিকট মনুষ্য যাইতে পারে 
নাসেই সমস্ত রোগীকে পুত্রের ন্যায় ন্নেহে কোলে করিয়া লইয়া আমিতে 

লাগিলেন। এই ঘোর দুর্দিনে যখন পিতা পুত্র ছাড়িয়া, ভ্রাত। ভ্বী ছাড়িয়া, 
বন্ধু বন্ধু ছাড়িয়া, স্ত্রী স্বামী ছাড়িয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পালাইতেছে, 
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যখন আশার কথ! বলিবার কেহ নাই, মুত্যুকাতর মুখের প্রতি করুণ* 
দৃষ্টিতে চাহিষ্টা মুখে একবিন্নু জল দিবার কেহ নাই, যখন নবদ্বীপের অধি- 
বাসীবৃন্দ বিস্থচিকা বীজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়াছে, 
দেশ হইতে পলাইতেছে, যখন গৌরাঙ্গধন্মী গৌড়ীয় বৈষ্ঃবসম্প্রদায় প্রাপ- 
ভয়ে ভীত হইয়া তগবৎ নাম কীর্তন ভুণিয়া গিয়া উর্দপুচ্ছ হই! ছুঁটিতেছে, 
তঞ্চন এ কে যায় শান্ত সুমাহিতচিত্তে, ছুই হস্তে কল্যাণ বর্ষণ করিতে করিতে ! 
নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে করিতে,*আসন্ন মৃতের মৃত্যুযাতন। 

লাঘব করিতে করিতে, কাহারা খায় এ তাহারি পশ্চাতে, দেবতার পশ্চাতে 
দেবদূতের স্তায় উচ্চৈঃস্বরে 

“নিতাই গোর রাধেশ্ঠাম 
হবে কৃষ্ণ হরে রাম” 

কীর্তন করিতে করিতে ! কাহার! গে! উহারা, আজ প্রাণের মায় ত্যাগ করিয়া 

এই সমস্ত রোগীকে বুকে তুলিয়। লইতেছে! এতশজি উহারা আজ 

কোথা হইতে পাইল ! এ যে পহ্মুখে দেবত1)এ ধেবতারস্শক্তিতে আজ 

এই বালকের শক্তিমান । দেবতা না হইলে কি এই বিষ্ঠাময় ছুর্গন্ধ রোগীকে 
চুম্বন করিতে পারে, দেবতা ন্বা হইলে কি বিষ্ঠা চন্দনে এমন সমজ্ঞান হয়? 
আত্মীয়ের, সমাজের, জগত্তের পরিত্যক্তের বন্ধু, ওগ্ শ্মশানের বন্ধ, ওগে। 

দেবত। তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার ! 

ন্নানাহার ও নিদ্রা বন্ধ করিয়া রোগীর সেবার প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, 

প্রত্যহ প্রাক ১০৯২ টী স্ৎকারও করিতে হইত। এই সমস্ত কার্ধ্য যে 
তিনি কিরূপে করিতেন তাহ! ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। রোগীর! সংলে 

তাহাকে দেখিলেই "সাধুবাবা" বলিয়। ডাকিত ও-তাহাকে নিকটে পাইবার 

জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। নিত্যানন্দদখসের এই “নাধু" উপাধি (2115209) 

নয়। জীবনের শেষ *দিনে বাহার। তাহাকে “পাধু” বলিয়া গিয়াছে 

দ্গতে তাহারাই, কেবল তাহারাই, “মাধু” নির্বাচনের একমাত্র অধিকারী । 
নিত্যানম্দাসের নহিত ৫হ,দীড়াইয়া| কথা কহিত নাঃ কেহ দেখা করিত 
না, রোগীর অপেক্ষ। লোকে তাহাকে অধিক ভয় করিত। নবদ্বীপের সুযোগ্য 

সহ্ধদয় পুলিশ ইন্স্পেক্টর বাবু শরৎচন্দ্র রায়' মহাশয় তাহাকে বণিরাছেন 
“আপনি নিঞ্জে যেরূপ সর্ব কলের। রোগী বুকে করে আন্ছেন, আপনার 

সাম্নে দাড়িয়ে কথা কইতে আমাদের ভয় হয়।” শুক্রবার সকালে একটী 
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সেবকের মনে পড়িল, নিত্যানন্দ দান এই কয়দিন স্ব(নাহার করেন লাই, নিদ্রা 
যাইবার ত অবকাশই নাই। তীহাকে যখন এই কথা স্মরণ করাইয়। 
দেওয়। হইল তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়। বলিলেন “বল কি পাঁচদিন খাইনি 

তা ত' আমার মনেই নাই।” অথচ তিনি নিজে" প্রতাহ দাড়াইয়। 

সেবকদের (খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন। তাড়াতাড়ি স্মান সারি আহার 
করিতে বসিবেন, এমন সময় সংবাদ আদিল একটী রোগী পড়িয়। আছে, 

আর আহার কর! হইল না। সেবকদের আহার 'করিতে বলিয়া তিনি 

চলিয়া! গেলেন। রোগীটীকে বুকে করিয়] আনির। তাঁহাকে পরিফার ও 
তাহার ৬্ধধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়৷ তবে খাইতে বসিলেন। শুক্রবার রাত্রি 

দুই ঘটিকার সময় ইহার প্রথম ভেদ হইল, বাহিরে আসিয়াই আর একটী 

সেবককে বলিলেন “আমার অন্ুুখ করেছে” এবং অন্য একটা মেবককে 
ডাকিত বলিলেন। আবার তখনি' বপিলেন “না ডেকনা.সে ঘ্ুযুচ্ছে।” কিন্ত 

একটু পরেই সেই সেবকটী আসিয়৷ বলিল “দাদ তোমার জন্ত বড় মন কেমন 

কর্ছে।” সমস্ত রোগীদের দেখিয়া ওষধ দিয়া গঙ্গ!র ধারে বেড়াইয়। 

আপিয়। আর একবার ভেদ হইল । এই বার বলিলেন “তোদের দাদা আজ 

চলিল।” পরে লেঙটী পরিতে পরিতে রলিলেন “দেখ অন্ুখ করৃবে, 
তখনও লেঙটী আঁটবি আর কাজ কর্বি ”. আবংর সমস্ত রোগীদের 

পর্দেখিয়। ওষধের ব্যপস্থা করিয়৷ তাহার গুরুদেবের স্থান শ্রীরাধারমণ বাগে 

গেলেন্। প্রত্যহ প্রত্াষে তাহার শ্রীগুরুদেবের সমাধি মন্দিবে উপাসনা 
করিতেন। বাগে আমিয়। ললিত1 দিদিকে (ইনি একজন পুরুব, সখী তাবে 

তজন! করেন ) ডাকিয়া “দিদি আজ আমার পরম সৌভাগোর দিন, 'এ দিন 

জীবনে আর আসবে না। তুমি আমাকে “নাম” শোনাবার ব্যবস্থা ক” 

বলিয়া তিনি নিয়মিত প্রার্থন। করিম্তে যাইলেন। তিন ঘণ্ট। প্রার্থন। করিয়া 

আসিয়। বাহিরে বসিলেন। ঠাহাকে দেখিয়। বিস্ুচিকা রোগী বলিয়া বুঝা 

যায় না। 'গুরুত্রাতা বাঁটীতে তাহার পুঞ্রকে সংবাদ দিবার কথ] বলায় তিনি 

বলিলেন “ওরে বলাই এক। কি আমার ছেলে, সেখানে কত ছেলে 

আছে যার আমাকে ভিন্ন আর কিছু জানে না, যাদের আমিই সব। তাদের 

খবর না দিয়ে বলাকে" খবর দেব!” একজন গুরু ভ্রাতা ও অন্ত ছুইটী 

বুবক বন্ধুকে সংবাদ দ্বিবার জন্য নিজে টেলিগ্রাম লিখিয়। দ্রিলেন। এমন সময় 

ভাল ডাক্তার আনিবার কথা৷ উত্থাপিত হইল। ইহাতে তিনি ঘোরতর 
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জাপত্তি করিয়। বলিলেন «কই আমি ত আমার ছেলেদের ভায়েদের, কাউকে 

তাল ডাক্তার“দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারিনি তবে আমায় ভাল ডাক্তার' 

দেখবে কেন? যে ডাক্তার আশ্রমে রোগী দ্বেখেছে সেই আম।কে দেখ.বে।” 

আসন্ন নৃত্যুর সন্দুখেও তাহার হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে নাই। বেল! দশটার 

সময় হইতে শরীরে খাঁল্ ধরিতে লাগিল, কিন্তু এই শারীরিক যন্ণা তাহার 
প্রসন্ন সুন্দর মুখে কোন পরিবর্তন আনিতেঞ্পারে নাই। তিনি সহান্ মুখে 

বলিতে লাগিলেন “রধ্টরমণ আজ কপ করে জাগিয়ে দিচ্ছেন, যাদের সেব। 

করেছি তাদের কি ক” এবং সঙ্গে, সঙ্গে কোন্ ঘরের কোন্ রোগীকে 
এখন কিরূপ ওধধ প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া পাঠাইতে, নাগিলেন। 

সেবকের! সকলে ছুটিয়! তাহশর নিকট আসিতে লাগিল, অমনি তিনি তাহাদের 

বৃঝাইয়া রোগীদের নিকট গাঠাইতে লাগিপেন "ভাই আমার কাছে তোমরা 
সব কেন, এখানে খ্রেক ত ৫কান উপকারদ্হবে না। তোমর1 সব রোগীর 

সেব! কর্ছ এট! জান্লে আমি বড় আনন্দে থাকৃব।” সমান বসিয়া আছেন 

“শুলেই ত রোগী হয়ে যাব বসে গল্প করা যাক % বলিয়া কত কথ। কহিতে 

লাগিলেন। কয়েক জন ভদ্র ;লাঁক ভাকাইয়৷ সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া 
দ্রিলেন। একজন বন্ধু বলিলেন *1২০০11৩১৪1) বোঁগীগুলা ঘেঁটে প্রাণটা 

হারাজে কথা ত কাণে তুলবে না” তিনি বলিলেন "ভাই এর চেয়ে আমার 

জীবনের অন্ত কোন উচ্চ আকাহ্া। ছিল না। রোগীর «সেবা করতে কর্তে 

সেই বোগ হয়ে মর।, ভগবদ্ কপ| তিন্ন'হয় না। আজ 1811761 [)977167 

এর মত আমার জীবন ধন্ত হল।'” বেল৷ প্রায় পাঁচটার সময় আর বসিতে 

পাঁরিতলন না, বলিলেন “দিদি দেহট। আর বইছে না, কলিকাতা হতে ছেলের! 

আস্ছে তার। সাতটার সময় আস্বে, তাদের সঙ্গে, দেখা না করে আমার 

প্রাণ যাবে না, তবে যদ্দি রাধারমণের এমন ইচ্ছা! হয় যে তাদের সঙ্গে দেখ৷ 

হবে নাঃ তা হলে আমার এ দেহটা তাদের দিও এটাতে তাদের সম্পূর্ণ 

অধিকার ।” তাহার দেহের কি হইবে, এই সময়ে জিজ্ঞাস। করায় বলেন, 
“বৈষ্ণবের যে গতি আমার যেন সে সংগতি ন হয়, আমি তার উপযুক্ত নই। 
আমি জীবনে বৈঝুবদাঁস হবার কাঙাল ছিপাম, আর আমার দেহ জাজ 
সমাধিস্থ করে কাল বে ছেলের! সেখানে পুজা আরম্ভ করবে, তা আমি পছন্দ 

করিনে। ছেলেদের বলবে কোন গোল ন। করে যেন ,আমার দেহ গঙ্গাতীরে 

সংকার করে?” জীবনে সকলের পশ্চাতে সকলের অন্তরালে থাকিয়। কাধ্য 
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করিয়। গিয়াছেন, আজ মৃড়ার দ্বার দেশেও সে পথ হইতে বিচ্যুত হুষ্টলেন 

না। নিজেকে প্রচার করিবার বাসন। তাহার মধ্যে কোন দিন বিন্দুমাত্র 

অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই | ধীরে ধীরে ম্লান মুখে সন্ধ্যা নামিল। 

দেবালয়ে দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘণ্ট। বাজিয়া উঠিল।' কলিকাতা হইতে 

বন্ধুর মাফিয়া উপস্থিত হইল। একজন কীদিয়া উঠিল। তাহ!র প্রতি 

টাহিয়! তাহার মুখমগুলে ধীরে ধীরে করসঞ্চালন করিয়া তাহাকে “মাম” 
করিতে বগিলেন। ম্ংবাদদ পাইয়া পুত্র আনিয়াছিণ, পিতার জন্য 
অনেক দ্রব্য আনিয়াছিল: একটু বরফ চাহিয়া লইলেন। পুত্রের হাত 

ধরিয়। আঁছেন এমন সমর আর একটা যুবক পাশে বসিল অমনি পুত্রের হস্ত 

ছাড়িয়া! তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন? দেবালয়ে দেবালয়ে সান্ধ্য 

কীর্তন আরম্ভ হইল। মৃদগ্গের ধ্বনির সহিত কীর্তনধ্বট্তে দিউমগুল প্রতি- 

ধ্বনিত হইয়া! উঠিল। মুখে “নিতাই গৌর রাধেম্তা” উচ্চরণ করিতে 

করিতে, কর্ণে "নিতাই গৌর বাধেহ্াম” নাম শ্রবণ করিতে করিতে সঙ্জানে 

সাননদচিতে,প্রফুরমুখে সম দেশকে কাদাইয়া। মহাপুরুষ মহাপ্রস্থান করি- 
লেন। এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুখমগ্ল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এক অপূর্ব 
হাস্যরেখ। মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিল। তাহারই আদেশনত নিঃশবে 

গঙ্জাতীরে, তাহার দেহ ভম্মীভূত হইয়। গেল।  চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র পুর্বগণ্থনে 
, একবার উদিত হইর! সে দৃগ্ঠ দেখিতে না পারিয়া মেঘের অন্তরালে চণিয়। 
গেলেন। গন্গাতারের আদ্রবারু সমস্ত িশ্বপ্রকৃতির হইয়। হাহ। করিয়া ক্রন্দন 

করিতে লাগিল । গঞ্জাদেবীও যেন সাধুর চিতাতন্ পর্ণ করিতে জোয়ারে হস্ত 

বাড়াই! চিঠাশ্ুক্ষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
যাও--দেব যাও 'চির আকাজ্ষিতের নিকট নিত্যধামে বাও। মনত 

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হইয়। যে প্রার়শ্টিত্তবজ্ঞ তুমি আরগু করিয়াছিলে তাহাতে 

জীবন পূর্ণাহুতি দিয়া, তোমার বজ্দপূর্ণ হইয়াছে । তোমার কার্ধ্য সম্পূর্ণ 
হ্য়াছে। এখন সেই প্রেমময়ের পরপ্রান্তে পরম শান্তিতে নিত্যসেবা কর। 
কেবল মাঝে মাঝে এই দীন মর্ত্যবামী ভাইগুলির প্রতি কপাকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া 

তোমার পথে চলিবার শক্তি দিতে যেন ভুলিও ন/। 

শ্রীনুধাময় চট্টোপাধ্যার। 
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ভাঁগবত ধর্ম | 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ধ, পরমায়্া ও ভগবান তিনটি পৃথক বস্ত 

নহেন--একই পরমতেত্বের ভ্রিবিধ প্রকাশ বা উপলব্ধি মাত্র । সকল সম্প্রদায়ের 

সাধক বা দার্শনিকগণ এই তিনটি প্রকাশ যে একরূপে ব্যাখ্যা করেন তাহা 

নছেন ভাগবত সম্প্রদায়ের যাহা মত্ত অধমর1 এম্লে তাহারই আলোচন। 

করিতেছি। 

প্রথম চিন্তা, যাহা মানবের মুনে উদয় হয় তাহা এই থে তিনটি তত 

আছে। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ] জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট ইহাছ্দর নাম 
দিয়াছেন 711 0715 1059৭ 0 7২62501., 116 [17501021091 

[062-- 000, 2 7116 1795 01101951051 10067*-5০0], 3, 1116 0.05110- 

1091091 [002--051)156156 85 7. ড/11015), ৪ 

তাগবত শাস্সের অভিপ্রায় ধীরতাবে আলোচন। কৰিলে বুঝিতে পারা 

যায় যে এই তিনটি তত্বের মধ্যে যাহারা জগৎ*তর আশ্রয় কান্মিয়া একত্বের 
দিকে অগ্রসর হরেন, তহার। ব্রহ্মতন্বে উপনীতি হয়েন, ষাহার1! জীবতত 
আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়েন ত্রীহাঁরা পরমাত্মবতত্বে আর ধীহারা ঈশ্বরতব 
আশ্রয় করিয়। অগ্রসর হয়েন* তাহারা তগবত্বত্বে উপস্থিত হয়েন। গ্রথমটি 

জ্ঞানের পথ, দ্বিতীয়টি যোগের পথ আর তৃতীয়টি ভক্তির প। লক্ষ্য পকলেরই 
এক, অদ্বয় জ্ঞান । কেবলমাত্র আলোচদার আরস্তে ষেটিকে মৃখ্যরূপে আশ্রয়' 

করা যায় সেইটির কন্ত চরমতত্ব পৃথক্র্ূপে প্রতীত হয়েন। কেহ' বলিতে 

পারেন যে ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথ কোন্টি? ইহার উত্তর নাই। জগতে 

তিন রকম মানুষ আছে, কাহারও নিকট আপনা হইতেই জগততত্ব মুখ্যরূপে 

গ্রতীত হয়, তাহাকে আত্মতত্ব বা ঈশ্বর স্ববে নিবিষ্ট করা মানবের আয়ভাধীন 
নহে । আবার কেহ আত্মপ্তত্বকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়। অধ্যাত্ম আলোচনায় 

অগ্রসর হন। ভাগবত ধর্দের অধিকার শ্রীতগবানের কৃপা বাতিরেকে হয় 

না, ইহার প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য এই যে জগতে এমন একদল পোক আছেন, 

তাহাদের হৃদয়ের ও মনের স্বাভাবিক গঠনই এইরূপ যে তাহার! প্রথম 
হইতেই আত্মা ও জগৎ বা অন্তর ও বাহির .এতচুভয়ের সমন্বয় রূপে ষে 

তত্ব বুহিয়াছেন সেই তত্বেই তাহাদের চিত্ত নিবিষ্ট হয়। সেই তত্বের 
ভূমিতে যতক্ষণ আরোহণ করা না৷ যায় ততক্ষণ তাহাদের হৃদয়ের তৃপ্তি হয় 
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না। ভগবদগীতায় যে, ক্ষর) অক্ষর ও উত্তম এই তিন পুরুষের প্রসঙ্গ দেখা 

যায় তাহাও মুলতঃ ইহাই। .পুরুষ এক, কিন্ত উপলব্ধি তিনরূপ। সুতরাং 

এ বিষয়ে কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ ইহা লইয়া বিচার চলে না। প্রারস্তে 

প্রভেদ কোথায় তাহ] বুঝিতে পারা! গেল ' তত্বগত * প্রভেদ কি তাহ! 

আঁচার্্য শঙ্কর ও আচার্য্য রামান্থজের মধ্যে যে মততেদ তাহার ছু একটি 

কথার জালোচনার দ্বার] কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। শক্ষরঃচার্ধ্য 

্রদ্মের জাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত তেদ প্রতিষিদ্ধ করিয়! নির্বেবেশেষ শুদ্ধাদৈত 

ভাব প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই ক্রিবি্ন ভেদ এইরূপ। গাছের পাতা, 

ফুল আরঁফল, ইহাদের মধ্যে যে ভেদ তান্থার নাম স্বগত ভেদ ।. এক গাছ 

হইতে অন্ত গাছের যে ভেদ তাহার নাম সজাতীম্ম ভেদ, আর ভিন্ন জাতীয় 

বস্ত, যেমন প্রস্তরার্দি হইতে 'যে তেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। 

এবুক্ষস্ত স্থগতোতেদঃ পত্রপুষ্প ফলাদিছ্িঃ। 

বৃক্ষাস্তরাঁৎ সজাতীয়ে। বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥” 

আচাঁধ্য শঙ্কর" বলেন" ব্রন্নে এই ভ্রিবিধ ভেদই নাই' আচাধ্য রাযান্ুজ 

বলেন বঙ্গের সজাতীয় অপর ব্রঙ্গ নাই, অত্যন্ত 'বিজাতীয়ও কোন পদার্থ 
না, কিন্তু তিনি স্বগততেদ' বিনিযুক্ত “নহবেন। গাছের ডাল, পালা, ফুল, 

ফল ইহার! পৃথক ঝিন্ত অববী যে বৃক্ষ তাহ! এফ, ডাল পাল৷ প্রভৃতি বৃক্ষের 

শরীর, শরীরের দ্র! শরীন্সির তেদ হয় না, তাহার অদ্বৈতত্ব জক্ষুপ্ন থাকে, 

তবে এই অদ্বৈত বিশুদ্ধ নহে, ধিশিষ্ট। “তদানীং হুমম চিদাচিদ্িশিষ্ট্ত 

বরঙ্গণঃ নিদ্ধত্বেন বিশিষ্টস্যেব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধং।” অর্থাৎ শরীর দ্বার শরীরির 

যেমন ভেদ সিদ্ধ হয় নাঃ তেমনই শরীর স্থানীয় চেতনাচেতনাত্বক জগৎ- 

প্রপঞ্চ দ্বারাও তাহার আঝদৈতত্বের হানি হয় না । 

পরতত্বের উপাধনাভেদে এ্ট*যে ত্রিবিধ প্রকাশ, ইহার বিশেষরপ 

আলোচনা আঁবশ্তক। এই আলোচনায় আমরা একটি সুগম পথ ধরিয়া 
অগ্রসর হইতে পারি । শ্্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার টীকায় এই স্থগম 

পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । আমরা তাহারই মন্তব্য অত্যন্ত সরলভাবে বিবৃত 

করিতেছি। হীমপ্তাগবতাঁদিশান্ত্রে ভীতগবানের ধাম, আকৃতি, গুণ, বিভূতি 

প্রভৃত্তির কথা আছে, 'এখন প্রশ্ন এই যে শ্রীতগবানের কি সত্যই এ সমস্ত 

আছে? জ্ঞানী ব্রন্মোপাসক বলিবেন, এ সমস্ত মারিকগুণের খেলা, অথবা 

করনা । «“তন্মতে জানং 'নিরাকারং জাতৃজেয়াদি বিভাগশুন্তং চিৎসামান্ং 
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চিদ্বিশেষাণাং ভগবদ্ধামাদীনাং তদনন্তত্বমননাৎ। জীবমায়য়ৌোস্তচ্ছক্ষিত্বেন 
তদৈক্যাদিদংকারাস্পদস্ত কাধ্যস্ত বিশ্বস্ত কারণ মান্রাত্মকত্বাদদ্বৈতং।” জ্ঞান 

নিরাকার জ্তা ও জ্রেরবিভাগ শৃগ্ভ, চিৎসামান্তঃ ভগবদ্ধাম প্রভৃতি 

যাহা কিছু চিদ্িশেন অর্থাৎ সেই চৈতন্ত হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক্, তাহ 
দের পার্থক্য বা সত্ব] ন্বীকার করেন না। জীব ও মায়! ত্রাহার শক্তি 

নুত্তরাং শক্তিমানের সহিত অভিন্ন তাহারা” ইদং পদবাচ্য এবং কার্ধয, ইহাই 

বিশ্বঃ ইহা! কারণমা ব্রাস্ক অর্থাৎ কারণেই তাহাদের সন্বা, তাহ! ছাড়া আর 

পৃথক সত্ব! নাই। 

ধাহার। পরষাত্মা-রূপে ঠাহ।কে উপলবি করেন তাহাদের মত গ্শ্রীবিশ্বনাথ 

চক্রবত্তাঁ মহাশয় এইজপে বলিতেছেন “এতনম্মতে পরমাম্মনশ্চিদেরূপত্বাজ. জান- 

মাত্রত্েহপি সাক্ষিতাদেজ্ঞনবিশেষস্াশ্রয়ত্রমপি | ছ্যমণি দীপাদেজের্চাতী' 
রূপত্বেছপি জ্যোতিশ্মন্থমিব নানছপপনং কেটিৎ স্বদেহাান্তগদয়াবকাশে প্রাদেশ- 

মাত্রংপুরুষং বসন্তমিত্যাদেঃ সাকারত্বঞ্চ মায়ায়াঃ শক্তিত্বান্মায়ি কানাঞ্চ তদন্যত 

জীবস্য তদ্ধিতিন্নাংশত্বাৎ ততো। দ্বিতীয়ন্বাভাবাদধয়ত্ং। 1” এরই মতে পরমাত্মা 
চিদ্রেকরূপ ব| নিধিশেষ ও জ্ঞানমাত্র। কিন্তু তথাপি তিনি সাক্ষী এবং সেই 

জন্য যাহাকে বিশেবজ্ঞান বন্ধল, বৈমন পটল্ঞান, ঘটজ্ান প্রভৃতি, এ সমুদয় 

হইতে তিনি স্বতন্ত্র হইলেও 'একেবারে স্বতন্ত্র মহেন অর্থাৎ এ সকলের তিনি 
আশ্রয় । যেমন শ্থধ্য ও প্রদীপ । . প্রদ্বীপে জ্যোতি আছে, এই যেজ্জন ইহ! 

আমাদের হূর্ধজ্জানের আশ্রয়ে বিহিত হইতেছে, কারণ জ্যোতি বনি একটি 
নিত্য পদার্থের জ্ঞান যাহ1 মানবমনে বিছ্ধমান তাহ] স্্ধ্যকে দেখিয়াই হয়। 

কিন্তু তাই বলিয়! স্থ্ষ্যে যেটুকু নিত্যতা আছে দীপে সে নিত্যতা নাই। 

শমদ্ত।গবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বে বল1"হইয়াছে যে কেহ কেহ 
স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাঁশ আছে তাহাতে বাদকারী গ্রাদেশ- 

মাত্র পরিমাপ পুরুষেরই' প্রতি মনোধারণ করিয়া তাহারই ন্মরণ করির়। 
থাকেন। সেই পুরুষ চতুভূর্জ এবং তাহার ভূজচতুষ্টয়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্ন 

বিরাজমান ইত্যাদি" যে অন্তর্য(মী ধারণার কথা বল! হইয়াছেঃ এই অস্ত- 

ধ্যমীর যে সাকারত্ব তাহ। মায়ার শক্তি, যাহ] মায়ার কার্য্য বা মায়িক তাহ! 

পরমার্থ নহে অর্থাৎ তাহা আছে বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ তাহ! নাই ।, 
জীবও তাঁহারই অর্থাৎ এ মার়ারই বিভিন্নাংশ সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই নাই, 
অতএব পরমাতআা অঙ্থয় জান। 
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এইবার তৃতীয় ততব। এবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন “তথা 
তগবানিতি ভকৈর্ধদুচ্যতে তজজ্ঞানং। এতন্মতে পূর্ববজ জ্ঞীনমাত্রত্বেঘপি 
ভগশব্ববাচ্য যড়ৈশরপ্যস্যাপি। অগ্রাকতত্বেন চিন্মাত্রত্বাৎ তক্জপত্বং যদুক্তং 

বিষ্ণপুরাণে - 
প্রশস্ত সমগ্রস্য বীর্ধ্যস্ত মশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ধণাঁং ভগ ইতীজন] ॥ 
জ্ঞানশক্তি বলৈঙ্ব্য্যবীর্য্যতেজাংস্তশেষতঃ। 
ভগবচ্ছব্ববাচ্যানি বিন। হেয়ৈগুনণাদিতিঃ 8” 

তখৈব দিত চতুভৃগ্জত্বাদি-কিঝিধ চিদুবনকারৈবহ্রিন্তর্নতিত্বেহপি। ন্ 

চ্যবস্তে চ'মন্তক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদীতি স্কান্দাদিবাঁক্যৈঃ সটদব সেব্যসেবক- 

সেবাদিবিভাগেহপি অদ্বপ্নতং পূর্ববতচ্ছক্তীনাং  চিদাদীনাং “দ্বিলাসানাং চ 
বৈকুহাদীনাং তদ্রভিন্নত্ব মননাৎ ততো। (িন্নত্বভাবনৈবাহ্স্বপদেন বাবৃত্তা ।” 

তক্তের। ধাহাকে ভগবান বলেন তিনিও জ্ঞান। শনি জ্ঞানমাত্র হইলেও 

তাহাতে ষড়ে্য্য আছে। এই ষড়েশর্য অপ্রাকৃত ও চিন্মর সুতরাং জ্ঞানরূপ 
এবং নিত্য অর্থাৎ সেই পরতচ্বর স্বরূপ হইতে কখনই পৃথক নহে । বিষুপুরাথে 
এই ছয় এরশবর্য্যের নাম--রখধ্যুঃ বীর্ধ্য, বশ, শ্রী, ও জান বৈরাগ্য। নিত্য 
অপ্রারুত জ্ঞান, শক্তি, বল, শব্ধ, বাধ্য, তেজ'শ্মীমভাবে ধীহাতে বিরাজমান 
তিনিই ভগবৎ শব্দ বাঁচ্য। দ্বিভূজ, চতুভূর্জ আদি বিবিধ চিদ্ঘনাকারে তিনি 

বাহিরে ও অন্তরে নিত্য বিদ্ভমান। স্কন্দপুরাণে আছে, ভগবান বলিতেছেন 
আমার ভক্ত নুমহান্ প্রলয়াপদেও স্থানভ্রষ্ট হন ন। সেব্য সেবক ও সেবার 
বিভাগ সর্ববদ|ই বিদ্তমান। কেহ বলিতে পাবেন তাহ৷ হইলে অদয়ত্ব পিদ্ধ 

হয় কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে চিদাদ্দি ষে সকল শক্তির কথা বল। হইল, ও 

বৈকুঠাদি যে সমস্ত বিলাসের কথা বল! হইল তাহ! তাহার শ্বরপ হইতে 
বিভিন্ন নহে। অদ্বয় এই পদের দ্বার! বুঝাইতেছে যে এ সকলকে কেহ যেন 
ভগবান হইতে পৃথক করিয়া! ন। দেখেন । | 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের টীকার শেষ অংশে বলিতেছেন ষে 
ধাহার। জ্ঞানী তাহার ভগবানের যে সামান্ত'স্বরূপমাত্র যাহার নাম ব্রহ্গ 
তাহাতেই অধিকারা, যোগীগণ ব্রহ্ম ও অন্তর্যামী এই দ্বিবিধ ভাবের অধিকারী 
আর তক্তগণ অচিস্ত্য অনন্ত্য চিদ্রানন্দময় তাহার শ্বরূধ, গুণলীলা আদি 
অনেক ভাবের গ্রহণ করেন। ধীহার। ভগবানের উপাসক তাহার! যোক্ষ 

প্রাপ্তি অধিকারঈ এমন প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রদদ ও 
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পরমাত্মার উপাসকগণ প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অতএব ভগবতত্বই 
মূল। গ্রীবিশ্বনাথ চঞ্সবন্তা মহাশয় বলেন এই কথ! গ্বীতাতেও বল হইয়াছে। 

গীতায় আছে__ : 

“তপন্থিত্যোহধিকে। যোগী জানিভ্যোহপি মতোহধিক2।' 

কর্মিত্যশ্চাধিকে। যোগী তন্মাদেষাগী তবার্জুন ॥ 

বোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনাস্তরা ত্মন।। 

শ্রদ্ধাবান ভজতে বে। মাং স মে বুক্ততমো মন্তঃ | 

যোগিনামিতি পঞচম্যর্থে যী শ্রীরামানুজ|চাধ্যচর পৈর্বাখ্য।তেতি ॥ 

তাগবত ধর্দের প্রকৃত তাংপধ্য অবগত হইতে হইলে এই যু তিনটি 
তৰ ব্রঙ্গ, পরমাত্বা ও ভগ্রবান---অছয় জ্ঞানের এই ত্রিবিধ প্রকাশ; বিশেষ 

তাবে আলোচন। করিতে হইবে। এই আলোচনার শেষ নাই। এই ভ্রিবিধ 

প্রকাশ কতদ্দিক হইতেই ধে আলোচনা রুর। যায় তাহা কেহ বঙ্গিয়া শেষ 

করিতে পারেন না। আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবওঁ মহাশয়ের টীকার তাৎপর্য/ 
অন্থবাদ মাত্র করিয়া দিলাম এক্ষণে এই তত্বটি রিশদ “ভাবেক্জাখ্যা করিবার 
চেষ্টা করিতেছি । পুর্কে সাধারণের বোধগম/করিবার জন্ঠ এই তত্বটিকে 

আমর! একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা 'করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটি 

অন্য কোন মাপিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল__-আমর! সেই সাধারণ উদাহরণটি 
পুনরায় লিপিবন্ধ করিতেছি । এই উদ্াহরণটির দ্বারায় রুথাট। কিছু বিশদ 

হইতে পারে। রর পু 

বায়স্কোপের ছবি দেখান হইতেছে | আমরা শত শত দর্শক' যুগ্ধভাবে 
বসিয়া কতরকমের ছবি দেখিতেছি । হাতি আসিতেছে, ঘোড়া আমিতেছে, 
ঝুজ1 আসিতেছে, যুদ্ধ হইতেছে, কত বিচিত্র ঘটন। ও বস্তর শ্রোত আমাদের 

চন্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়! বাইতেছে তান্থা বলিয়। শেষ কর যায় না । আমরা 

বালক, ছবিগুলিকে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, অনেকক্ষণ করিয়। মুগ্ধ-নেত্রে 
ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে মনে হইল এই সব সুদ্দর সুন্দর ছবি ইহাদ্দিগকে 
কি আয়ত্ত কর! যায় এইরূপ মনে করিয়। আমর] উঠিলাম ও ছবিগুলিকে 
ধরিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধরি কি, তাহার। যে 

ছবি! সত্য বস্ত হইলে ধরিতে পারিতাম। উৎসাহের সীম! নাই, ধরিতে পারি 

নাই কিন্ত এইবারে নিশ্চয়ই পারিব, এইরূপ আশায় ম।তোয়ার। হইয়া! চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম। ছবি ধরিবার জন্য দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়। ক্রান্ত 
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হইয়া পড়িয়াছি, এখন ভাবিতেছি কি করি? দলের মধ্যে হু চারিজন 

লোক বাহার একটু বেশী বুদ্ধিমান তাহার! বনিল দেখ এই: ষে জিনিস 
গুলি দেখা বাইতেছে, ইহার এখানকার জিনিস নহে, আমাদের মনে হই- 
তেছে, ইহারা এখানকার জিনিস কিন্তু সত্য সত্য তাহা, নহে। এই কথা 

শুনিয়া ছুএকজ্রন বুদ্ধিমান ছবি ধরিবার জন্য এই যে ভীষণ পরিশ্রম, এই 

পরিশ্রম হইতে প্রতিনিবুত্ত হইয়। প্ক্তা'র মুখের দিকে চাহিল এবং তাহার 

কথা শুনিয়া ভাবিল এ বক্কি সত্য কথাই বলিতেছে। এতক্ষণ উৎসাহের সহিত 

ছবি ধরিবার অন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, একবার ভাবিতেছিলাম ধরিয়াছি, 

পরমুহুর্তেএদেখিতেছিল কিছুই ধরিতে পারি 'নাই! এইগ্লপে নব নব বিফলত। 
ও নব নব আশার উন্মাদনায় একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলাম, কোন- 

রূপ সন্দেহ বা চিন্তার ভাব ধনে আসে নাই। এখন পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়] 

দেখিল।ম, সত্যইত পিছন দ্িক হইতে এফটা যেন আলোকের ছট। 

আসিতেছে, সেই ছটা আসিয়া! ববনিকার উপর পডিতেছে ; তখন চিন্তার 

স্রোত অন্ঠ্দিকে "প্রবাহিত হইল, চেষ্টাও অন্যযুখী হইল। এখন 
আমর। ফিরিলাম, এতক্ষণ সম্মুখে কেবল ছূটিয়! ছুটিয়া ছবি ধরিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেহিলাম, এখন পশ্চাতে ফিরিলাম, ধীরে ধীরে পশ্চাতে কিছু- 

দুর অগ্রসর হইয়া দেখিক্গাম একটি অতি ক্ষুদ্র সিড়ি আছে, ভাবিলাম এই 

সিড়ি ধরিয়' উঠিয়া গেলে বোধ হয় সেই আলোকের ছটা যে স্থান হইতে 

আমিতেছে সেই স্থানের সন্ধান পাওয়! যাইতে পারে? অল্প যে কয়জন 

লোক ছবি হইতে মুখ ফিবাইয়। সিড়ির নিকট আসিয়।ছিলাম, তাহাদের 

মধ্যে অনেকেই বলিল এই হ্ুর্গম সি”ড়ি অতি সঙ্কীর্ণ আবার অন্ধকার, এ সিড়ি 

কোথায় লইয়। যাইবে ঠাহারও কোন স্থিরত৷ নাই। এই স্থানেই ভু এক" 

জন নিরাশ হৃদয়ে বসিয়! পড়িল, আর অগ্রসর হইল না। যাহার! সাহসী 

তাহার। এই সক্কীর্ণ সোপানশ্রেণী মবল্ক্ষন করিয়া সতরককতাবে উঠিতে 

লাগিল। ক্রমে দেখা গেল' সিঁড়িতে পদচিহ্ন রহিয়াছে, আরও অনেক 
লোক যেন পুর্বে এই পথে গিয়াছে, পথে আদলাকও আছে। ক্রমে ক্রমে 

দু একজন লোক সিড়ি বাহিয়] উপরে উঠিয়া দেখিল একটি বাঁলক, তাহার 
সমস্ত দেহ আনদন্দপুর্ণ, খর্প'থল করিয়া হাসিতেছে আর কল ঘুরাইতেছে। 

যাহারা উপরে উঠিয়াছে তাহারা এই দৃশ্ঠ দেখিয়। বলিয়া উঠিল “ওঃ তুমি 
এমনি করিয়। আপন আনন্দে বিভোর হইয়।, খেলা করিতেছে আর আমর! 
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নীচে বসিয়া ছবি দেখিয়া বঞ্চিত হইতেছি ” এই কথা বলিতে বলিতে 
তাহার! যাইয়া সেই বালক খেলোয়ারের পা চাঁপিয়া ধরিল। খেলোয়ার 
তাহাদের দেখিয়। হাসিতে হাসিতে বলিলেন “বা! তোমর] আমার কাছে 

মাসিয়াছ আমায় ধরিয়া কেলিয়াছ দেখিতেছি, বেশ করিয়াছ-_আমিও 
তাই চাই ঃ আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, সেই অসীম আনন্দের আবেগে 

আক্চি নিত্যকাল এইরূপ খেলিতেছি, এ খেলাঁ, আমার নিজের অন্তরের আনন্দ 
র্তিসম্পন্ন করিয়! অনুভ্ভব কর] মাত্র। তোমরা এমনি করিয়া আমার 
নিকট আদিবে ইহাই আমার আনন্দ'। তোমর! আসিয়াছ তালই করিয়াছ। 
এখন হইতে তোমষর! আমার স্বজন হইলে, আর তোমাদিগকে শরিয়া 

যাইতে হইবে না। এখন হইতৈ তোমর]। আমার নিকটেই থাক। 

এই পর্যন্ত সাধারণ, অর্থাৎ অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে 
এই উদ্দাহরণের দ্বারা এঞ্তিপাদ্য যে আধ্য।ঝ্িফ অভিজ্ঞতা তাহ সকর্লকেই 

পাইতে হইবে। প্রথমে মানুষ বহিযু বিশ্ববৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া সুখের 
অন্বেষণে ধাবিতঃ কিছুদিন এই তাবে জীবনের পথে চলিয়া দেখিল যে ন্তুথে 

সুখ নাই+ তখন মানব স্বতাবতঃই অন্তমুখী হইল, এই সময়ে প্রাচীন আচার্ধ্য- 

গণের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করায় মানব সংযমের পথে চলিতে 

লাগিল। তাহার পর সাধন পথ এবং আননাময়প্লূপে বিশ্বকারণের উপলব্ধি । 

লোকগুলি আনন্দ, পূর্ণ ও ক্রীড়ারত সেই কিশোর মৃত্তির ঈ্ীপে আসিয়াছে, , 
এইবার চিন্তা করুন সেই খেলোয়ার কি করিবেন ? তিনি এখন (তনরূপ 

ব্যবহার করিতে পারেন। প্রথমতঃ তিনি ভাবিতে পারেন, যে খেল। হইয়। 

গিয়াছে এই বলিয়া! তিনি থেলা বন্ধ করিয়৷ ও কলটি ফেলিয়] দ্দিয়৷ তাহার 

স্বগনবর্গকে লইয়া! বমিতে পাবেন। আর যখন খেলা নাই তখন আমর! 

আর তাহার সন্বন্ধে কোন কিছুই বর্সিতে পীর না, কারণ আমাদের পরিচয় 

তে খেলার মধ্য দিয়া! তিনি আছেন এই মাত্র, বলি বটে কিন্ত তাহাও 
ঠিক বল! যায় না। অর্থীং ইহা নিবিশেষ সত্তাষাত্র, অনির্ববাচ্য, অনন্থমেয়, 
অশবা, অন্পর্শ, অরূপ, অব্যয় । * এই গেল প্রথম কথা। তাহার পর এই 

খেলোয়ার আর এক কাঞ্জ করিতে পারেন তিনি খেশসা বন্ধ করিয়। দিলেন, 

তবে কলটি থাকিল, ভবিষ্যতে যদি কখন খেল! করেন তাহা হইলে যাহ! 
আশ্রয় করিয়া খেলা করিবেন সেই কলটি বা খেলার সম্তাবনাটি থাকিল। 

ইহার নাম পরমাত্মা ভাব। 



২৩৮ বীরভূষি । [ ৪র্থ বর্ধ। 

আর এক হইতে পারে যে এ থেলোয়ার ঠাকুরের কলও থাকিল থেলাও 
চলিতে লাগিল স্বগণ-গণও তাহার নিকটে থাকিরেন। ,এইটির নাম 
ভগবস্তাব। এখন আর 'বিত্ব নাই, লীল! আছে। এখন আর জড় নাই 
সব চিন্ময়। এখন আব স্বাতন্্রবুদ্ধি সম্পন্ন স্বপ্নের যে একট। কল্পিত আমি 
তাহ! নাই, নিত্যজীবের আমি ভগবানের এই যে স্বরূত্পর .অভিমান এই 
অঁভিমানে জীব জাগিয়! উঠিগ়াছে। ইহার নাম 90170091 2101790) 

এই গেল ব্রনধ, পরম স্ব ও ভগবান সম্বদ্ধে মোটামুটি কথা! এ সমানে 
-কেধলমাত্র তত্ব ব্যাখ্যাই “যথেষ্ট নহে। এই ব্রিবিধ প্রকাশে গরমার্থতব্ের 
উপলব্ধির, ফলে মানবের জীবনের আদর্শ ব! বাস্তব জীবন কি ভাবে নিয়মিত 
হয় তাহ। আমর! পরের প্রবন্ধে আলেইচনা করিব । 

পূর্বে বল! গিয়াছে যে ব্রহ্ম পরমাত্বা ও" ভগবান এই তিনটি তত্ব লইয়া 
বহুল আলোচন! কেবল যে করা যাইতে পারে তাঁহা নহে, নিতান্ত প্রয়োজন। 
প্রতীচা দার্শনিক চিন্তা প্রণাপীর মধ্য দিয়া ধাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্য- 
গণ কর্তৃক বিকাশিত এই ভাগবত, ধর্মীতত্ব আলেখচন। কৃরিতেছেন, তাহার এই 
ত'ৰ কি ভাবে উপলব্ধি করেন তাহ! আলোচনা করিলে অনেকের সুবিধা 
হইতে পাবে এই.জন্ত আমরা নিন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্র পাল মহাশয়ের 
1717001২০৬1 পত্রে প্রকাশিত তাহার লিখিত গুব্ন্ধ হইতে নিয়ের অংশ- 

টুকু উদ্ধত করিলাম । 
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বিসজ্ভন ৷ 
“এস পুত্র, আজ শুভন্নিন, দেবীপুজায় আজ তৌমায় উৎসর্গ করিব 
“পিতা কি করিতে হইবে ? আমর কুধিরে যদি জগন্মাতা সন্তষ্ট হ'ন, 

আমার প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়! স্বর্গরাজে উপনীত হইবে, একি কম 

সৌভাগ্য!” ২৯ 
“না বস, রুধির দেবীপুজার জবন্ট নয্ব। তোমার কামন] দ্েবীপদ্দতলে উৎ- 

সর্গ কর। এই লও নির্াল্য। প্রাণীহত্যায় পূজ। হয় না। ছাগ, মেষ, মহিষ, 
শিশু যখন ভীষণ হাড়কাঠে পড়িরা মার্ভনাদ করে, জগন্মাত। দেই জীবের 

করন্দনে পুজা! ব্যর্থ করিয়া দেন। প্রকৃত পৃক্গ। ত্যাগ, হত্যাক়্ নহে ।” 

“আমার কি কামনা আছে, পিতই, যে তাহা মায়ের শ্রীচরণে বাখিয়। 

আজ ধন্চ হইব?” 
“বৎস, কামনার দাস' মনুষ্য, তার সমস্ত জীবন বাসনায় পরিপুষ্ঠ। ভোগে 

তার তৃপ্তি, কর্মে তার আকাজ্জা, ধর্মে তাঁর পরিতৃপ্তি। যে কর্ করিবে, 
ভগ্রবানে সমর্পণ কর, কামনাপরিশুন্ত হানা জীবনপথে অগ্রসর হও, প্রবৃতি 

দমন করিয়া পশুজীবন্ ,৪ মনুষ্যজীবনের পাকা দেখাও, বুঝিতে পারিবে ভগ 

বান তোমার হদয়পন্সে! 

ঝাজপুতানার 'আরাবল্লী পর্ধবতাধিষ্টিত আশ্রমে গুরুশিবা 'এইরূপ কথোপ- 



দর্থ সংখ] | ] বিসর্জন । ২৪৩ 

কথন হইতেছিল। সন্ুথে মহামায়র প্রতিমৃত্তি। অদ্য মহাষ্টমী পৃজ।। দেবীর 

চরণপদ্মাভায় গৃহ আলোকিত। 

গুরু শঙ্করলাল জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি নিশ্র। তিনি মারবার রাজম হ্ষী- 

প্রতিষ্ঠিত দেবীর পুজারী । তাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ, শরীরে অমানুষিক বল, 

হৃদয়ে অসাধারণ সাহস, পরিধানে গৈরিক বদন, প্রশস্ত ললাটে ॥ 

্রিপুুক। দেখিলে বোধ হয় আজন্স তীহাঁর সময় পুজাকর্মে ব্যাগুদঘন্হে। 
তরবারীসঞ্1লনপটু দীর্ঘসন্ত শক্রর আক্রমণ ব্যর্থ করিতেও সক্ষম । তাহাকে 
দেখিলে তয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়; প্রণাম করিলে আশীর্বাদ লাত হইত 
শক্রতাচরণ করিলে বলবীর্য্যের পরীক্ষ। শেষে ক্ষমালাত হইত। তিনি অলিধুদধে 

অদ্বিতীর, বর্ধাচালনে সিদ্ধহস্তী, যোগসাধনায় সফলকাম, ইন্দ্রিরযুদ্ধে জয়ী। 

ন্ুনীল অন্রতলে যখন দেবীর মহামন্ত্ উচ্চারিত হইত, যখন হোমাগ্ির 

রক্ত্জিহব| শেষ!হুতির হ্বঃ গ্রহণ করিত, শুখন মনে হইত যেন মহামায়ার 

পাষাণমূর্তি সঞ্জীব, ত্রিনয়নে অগ্রিকণ! অলিয়। উঠিত, বরাতয়করা সদয়া অভয়! 
থেন সতাসত্যই তক্তকে আশীর্বাদ করিতে অধিষ্ঠার্ন হইক্াছেন? সে ৃত্তিতে 
করুণা, চরণে মোক্ষ, হস্তে অভয়, খড়েগ বাসনার বলিদান | এই তো পুজা। 

তক্তশিষ্য রবীন্দ্রনাথ শঙ্কর্ষ্গলের পালিত পুত্র। পূর্ণাবয়ব বিশিষ্টযুবক। 
তাহারও পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে রুদ্রবক্ষমাল1 1” দেহের সৌন্দর্ধ্য 
অতীব মনোহর, ষেন যোগত্রষ্ট দেবকুমার। ত্রম্রকৃষ্ কুষিতকুত্তল, আকর্ণ- , 

বিশ্রাস্ত চক্ষু, কন্দর্পের ফুলধনুসম ক্রবুগ, রক্তচন্দনচর্চিত সুদীর্ঘ ললাষ্ যেন 
সতীপাদপগ্নরেখাক্কিত। দে আকৃতিতে মদনের লালসা নাই, আছে কেবল 

গুরুভক্তি, যোগণশিক্ষা আর পাপভারনিপীড়িত অধান্ধিকের উদ্ধারসংকর, 

আর ছিল মাতঙ্গের সংযত বল। ্ 

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববপুরুষগণ বাংলাদেশ হইতে জয়পুরে বাস করেন। তদবধি 

তাহারা ও তাহাদের সম্ত/নসন্ততিগণ রাঁজপুতনায় বাস করিতেছেন। তাহার! 
জাতিতে ক্ষত্রিয় । আচার ব্যবহারে ও কতকট1সামার্জিকতায়ও রাজপুতদেশের 
প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। রক্মীন্্রনাথ পিতার একমাত্র সন্তান। শৈশবে 

ণানাতীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়। টা শঙ্করলালের নিকট বোগা!ভ্যাস করি- 

তেন। সেইশশিক্ষার আজ পরীক্ষ। | 
শঙ্করলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস; কামনাবিদ্ধ শরীরের সু 

ইন্জিয়ের কার্যকলাপ দেবীপাদপন্পে নিবেদন কর, হুশ্গ্গুত্মার উদ্ধারকঞ্জে 



২৪৪ বারভূমি । [ ৪র্থ ব্য। 

জননী জন্মভূমির উন্নতিসাধন জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ কর। এস বখম, 

পুজার সময় উপস্থিত, মহামায়। জগদস্বার চরণে আজ শত শতর্দলের সহিত শত 
কামনার উৎসর্গ করি 1” 

তাহার! পুজার্থে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সহ্চরীবেষ্টিত। মারবার- 
রাঞজরাণী কন্যাসহ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্করলাল পুজার্থ জাদন 
পরিগ্রহ্/করিয়াছেন মাত্র। 

রাণী মহামায়াকে, প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ আশীর্বাদ করুন, 

আমার কন্যা উমার সর্ববগুণার্থিত পতিলাভ হউক! 
ধর নু্করলাল বলিলেন, “মা আমি ভে, নিত্যানার্বাদক, মহামায়ার আশা- 

বরবাদ প্রার্থনা কর, কামনা! সফল হউক 1” , 

তখন রাজকন্য। ধ্যাল্ম্মিমিতণোচন রবীন্দ্রনাথের প্রতি,অনিমেষনয়নে 

চার্িয়াছিলেন। কন্যাকে তৃদবস্থ দেখিয়। রাণী নু্জ্ঞাসা করিলেন, “পিতঃ 

এ যুবাটী কে ?; 

“এইইস্জংমার ক শিষা, পালিত পুত্র । আজ ইহার বলিদান 1” সেই মুন 

দেবার হস্তস্থিত খড়গ কাখিয়। উঠিল। 

রাণী সভয়ে বলিলেন, নরবলি! * , 

“না মাউহার বাসনার বলিদান! আগ মহাষ্মীর শুভমুহর্তে উহার 

বাসনাপরিপু৯,শ্বরীরের বলিদান। দেবী পাদপদ্মে উহা ভোগবিলাস আক- 
ার বলি দিয় সে আজ ধন্য হই$ব) পুঞ্জার সময় উপস্থিত, আমি পুজা 
রীতি কাঁর। এই বণপিয়! চণ্তীবচন উদ্ধত করি পুঞ্তারস্ত করিলেন-_ 

নমন্তন্তৈ নমস্তস্তৈ নমন্তস্তৈ নমোনম:ঃ 

বা দেবী সর্বভূতেযু চেতনেত্যভিধীয়তে। 

ঘ! দেবী সর্ব্বভূ[তেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা_ 

ব। দেবী সর্ববভূতেষু নিদ্রারূপেপ সংস্থিতা_ 
ব। দেবী সর্ববভূতেষু শক্তিবূপেণ সংস্থিতা-_ 

গা গ্ঃ সু 

“মা, প্রথাম কর, সকলে প্রণাম কর, খী দেখ দেবীর হস্তস্থিত খড়গ ছুলি- 

তেছে, দেবা রবীন্দ্রনাথের পুজা গ্রহণ করিয়।ছেন। ভাগ্যবান যুবক, আঙজ 
তোমার জন্ম সার্থক, মহামায়। তোমার বলি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রণাম কর, 

আবার প্রণাম কর) 



৪র্থ সংখ্যা ।] বিসর্জন । ২৪ 

সর্বমঙগল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে ! 
শরণ্যে ব্র্য্ষকে গৌরি নারায়ণি ! নমস্ততে ॥ 
শরণাগতদীনার্ত পরিক্রাণপরায়ণে 
সর্বস্যার্তি হবে দেবি নারায়ণি ! নমস্ততে। 
শঙ্খচক্র গদাশাঙ্গ” গৃহীত পরমায়ুধে ! 
প্রসীদ বৈঝুবীরূপে তারায়ণি নমস্ততে ॥” 

গকলে এ মহামন্্র উচ্চারণ করিয়া! দেবীকে প্রণাম করিলেন। ৯কময়ে, 
দেবীর আশীর্ববাদস্বরঞ হস্তপদ্ম ভূমিতে পতিত হইল । সেই পদ্ম ভক্তিসহকারে 
কুড়াইয়৷ লইয়া শঙ্কবুলাল বলিলেন, “আমার পূজা সার্থক, রবীন্দ্রনাথের তক্তি 
সার্থক ! মা, তক্তশিষোর আজ কামনার বলিদান হইল, সে এখনসতোমার 

দসান্ুদাস, তাহার হৃদয়ে বল দাও মা, যেন সংসারে ভীষণ পরীক্ষা হইতে 
উত্তীর্ণ হয় ।” 

“লও ম] দেবী ক্স শীর্ববাদী ফুল :» 'রাণীকে শঙ্করলাল সেই ফু প্রদান 
করিলেন। রাণী ও কন্য] মহামায়া শস্করলালকে প্রণাম করিয়া সহচরী- 

গণসহ গৃহাভিমুখে ফিরিয়া গেলেন 

ডি. 
মারবাররাজকন্তা। উমা গুভে' ফিরিয়া আপিয়া দেখিলেন, আজ তাহার 

হৃদয় মহামারার কপার মহাশক্তিতে পূর্ণ» আঙ্গ "যেন জন্মভূমির ছুববস্থা 

দেখিয়া স্ঠাহার প্রাণ কীদিয়া উঠিল। বীরাঙ্গন। শাপতৃস্সিধানে আসিয়। 
বলিলেন, “পিতঃ, উপযুক্ত সেনাপতির অন্ভাবে আমরা শত্রর অষ্টরুমণ ব্যর্থ 
করিতে পারি নাই, ঘুললামনের জয়োল্লাসে মারবারবালী ভীত, সন্ত্রস্ত । পিতঃ 

আজ মহামায়ার কপায় সেনাপতির£অভাব পুর্ণ হইয়াছে ।"এই বলিয়। আশ্রম- 

*গৃছের পুঁজ! ও সেই মৃহাবলসম্পন্ন যুবক রবীন্দ্রনাথের কথ। বালিলেন। 

রবীন্দ্রনাথকে হাজির হইবার জগ্গ 'আদেশ হইল। তিনি আসিয়া! রাজাকে 
প্রণাম করিয়! অধোবদ্দনৈ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ্ঞা করুন মহার!ঞ্জ, কি 

করিতে হইবে ।” 
“আমার মুষ্টিমেয় সৈন্ঠ ঈলইয়। মুসলমান সম্রাটের সহিত বুদ্ধে জয়লাভ 

করিতে পারিবে ?” 

অসাধ্য-সাধন ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। আপঠার দৈন্তদল প্রাণের মায়া 
ত্যাগ করিয়া যদি খুদ্ধে অগ্রসর হয়, বিজয়-লক্ষ্মীর এরসাদ আমর! লাভ করিব, 
আশা করিতে পারি” 



২৪৬ বারভূমি। [ €র্থব্ধ। 

রাঁঞ্া হাসিয়। উত্তর করিণেন, "রবীন্দ্রনাথ ! মারবার সৈন্য ভীরু নহে, 

বন্যুদ্ধে তাহার গ্রমাণ হইম়াছে। এ বাংলাদেশ নহে।” 

শেষ কথাটী শ্রেষব্যঞ্জক ও মন্ান্তিক। 

, এঠিক বলিয়াছেন মহারাজ, এ বাংলাদেশ নহে, মারবারের খর্জুর ও কুটি 

অপেক্ষ! ব্]ু্ার ভাত ও ডাল ধিক, বলশালী নহে! কিন্তু মহারাঙ্জ, 

-ীগন্ঞ।মার সোনার বাংল! ভারতের মন্তিফ। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিপা 

আজ মারবাররা্জের সেনাপত্যলাভ করিয়াছি, এ কি কন সৌভাগ্য 1” 

রুজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়। বলিলেন প্রধীন্ত্রনাথ ! , রাজার সম্মুখে তাহার 

দেশের নিন করিও না। তুমি আমার গুরু শঙ্করলালের টি বলিয়। 

ক্ষমা করিলাম ।” 
“ম্হান্রাজ, জনাভূমি মকলের$ পঙ্গে স্বর্গাদপি গরীয়সী । আমি একজন 

সংসারত্যাগী যোগীমান্র, যোগীকৈ ক্ষমা করিতে “পারেন এরূপ ক্ষমতা 

আপনার কৃই.. আমি দোষের জন্য ভগবানের পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 

পারি, রাজার ক্ষমতায় সে ক্ষমা নাই।” 

রাঙ্জার হস্তস্থিত কপাণ কোবমুকত হইল | 

“ছুরাচার তগুতপদ্থি! আমার কন্যার অনুরোধে তোকে সেনাপতিপদে 

বরণ করিয়াছি, তীক্ষ কাপুরুষ বাঙালি একি তোর কম সৌভাগ্য |” 
“মহারাজ, যাহাঁর হৃদয়ে এত ক্রোধ, সেকি ক্ষম। করিতে পারে। আপনি 

বুঝিতে গারিয়াছেন, ক্ষত্রিয়যুবকের সন্থুখে তরবারি €কাধমুক্ত করিযাছেন। 

গাহার অমি এখনও কোষমুক্ত হয় নাই, ইহাই প্ররুত ক্ষম। 1” 

রাজা ভীষণক্রোধে সিংহাসন হইতে লক্ষপ্রদান করিয়া রবীন্দ্রনাথের 

মস্তক লক্ষ করিয়া তরব।পী সঞ্চালন করিলেন। মুহুর্তমধ্যে ববীন্দ্রনাথ সে 

হস্তস্থিত কৃপাণ ধরিয়া! ফেলিলেন। 

“মহারাজ, আমি আপনার প্রজা । প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। প্রজা- 
শক্তির অবমানন। করিবেন না । রাজ্যে বিপ্লুব ঘটিতে পারে” 

সহসা সেই সতাগুহে নুপুরের ধ্বনি হইল ।/উমা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরিয়। 

বলিলেন, "পিতাকে ক্ষমা]! কর।” রবীন্দ্র শি দেখিলেন যেন যুদ্ধের বিজয়- 

লঙ্্মী তাহার হাঁত ধরিয়ছে। তিনি মহ হামায়াকে' মনে মনে স্মরণ করিলেন । 

পিতার উদ্দোশ্তে বলিলেন, “ইনি মহাষ্টমীপৃজায় দেদীর বরলাভ করিয়াছেন । 

পিত্তঃ ইনি সেই কুমনাত্যাগী যুবক। রাজা কথা কহিবার পুর্বে রবীন্ত্রনাথ 
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স্বকীয় কোষনিবদ্ধ তরবারী উন্ুক্ত করিয়া রাজার চরণে রক্ষা! করিয়! 

বলিলেন, 
“মহামায়ার চরণে জামি গুরুদেব কর্তৃক উৎসপ্দীকত, তথাপি রাঁজভক্কি 

আমার সকল ইচ্ছার উপরে, আজ! করুন, মহারাভ্, কোনযুক্ধে যাত্রা! করিতে 

হইবে। ষোগীর যোগসাধনা বিফল হয় হউক, রাজার মঙ্গলের জন্য গ্রদ্থা 
জীবনদান করিবে। সাজ, করুন *মহাব্নাঞ্জ, অসি কোবমুত্ট হইয়াছে, 
যোগসাধনরত যোগীর যখন যোগভগ্গ হইয়াছে ভুখন মহারাজ এইজ . 

একবার অত্যাচারের প্রাতশোধ লউরু। ন্বধর্ম রক্ষার জনা, অসচায় 

চর্বলের জন্য অসি, পশোভাসম্পাদনের জন্য নতে |? 

রাজার চক্ষুতে জল আদিল 
“বুবীন্দ্রনাথ তুমি মামার পুজ্রগরূপ, এইট বযএম তোমার এত ক্ষমা; যাও 

যোগি, এই লও তোমার রুপণ, 'আাশী। করি শক্ররুধির পান করিষু। ইহ 

কোষ নিবদ্ধ হইবে ।” 

রবীন্দ্রনাথ রাজার চরণ নন্দনা করিয়া প্রস্থান, কুরিল।» বা! একবার 

তাবিলেন, এই রবীন্দ্রনান্তথর সহিত আমার কন্যার কি বিবাহ হইতে পারে 

না? বিধাতা কি এই শুভ মিলন,সংঘটিত কদিরবেন না? ধন্য ববীন্দ্রনাথ! 

ধন্য তোমার আদর্শ 

(৩) 
অদ্য মহাঁনবমী। শরতের নীলান্থাশ শুভ্র কৌমুদী পরিব্যাপ্ত। দিগদ্দিগন্ত 

প্লাবিত করিয়া জ্যোতস্সা যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে। ফুলের মুঞ্চে জলের 

তরঙ্গে, নদ্বীসৈকতে, উন্নতশীর্ষ ব্রক্ষচড়ায় জ্যোৎম্নার শুভ্রলাবণ্য তরঙায়িত, 
এমন সময়ে, 

উম। ডাকিল __“সখী”?, 

“কি সখি, 
“সখী অযিষ়সাগরে সিনান করিতে গরল বুঝি ভেল” 

“এ গরলে মৃত্যু নাই, মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে ।” 
“তিনি যদি আমায় ন] চষ্্রা, তিনি যে যোগী, 

ভুমি ত যোগিনী হইক্দে 

“আমার কি সে সাধ পূর্ণ হইবে * 
'ভগবাম অবশ্ঠই পুর্ণ করিবেন 1” 
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এমন সময় রাজরাপী ও রবীন্দ্রনাথ সে প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ করিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ পুজ। সমাপ্ত করিয়া গুরুদেনের অগ্ুমতি লইয়! বুকসম্িধানে 

আগমন করিয়াছেন। ক্ষৌমবন্ত্রপরিহিত ওুত্রযজ্ঞোপবীতধারী রবীন্দনাথের 

হন্তে দেবী নির্মাল্য দিলেন। 

“ রাণী আদেশ করিলেন, “বৎস, দেবীনিম্মীল্য উমার গণায় দ[ও তুমি 

আশীর্বাদ ঝুঁর, সে যেন ধর্মথকর্থে তোমার সহায় হইতে পাঁরে।” 

এই আদেশের ইঞ্গিং ডিম ও রবান্দ্রনাথ বুঝতে পাব্রিলেন । 

আদেশক্রমে উমার গলায় নিক্ষগ্য পরাইয়। দির। ধাণির চরণে প্রণিপাত 
করিয়্যুবুদলিলেন, 

“মা, বোগীর যোগভঙ্গ ঈথ্বের অভিপ্রেত নহে। কিন্ত বাছা ও রাণীর 

আদেশ আমার শিরোধার্যা। প্লিন্ত মা, আমি সমস্ত কামন। দেলীপদে বিসর্জন 

দ্িয়াছি” স্রেপক্ষেত্রে উমার সঠিত আমার বিবাহ অসম্ভব ! 

“উমাকে চরণে স্থান দ্বিও, দে সার কিছু চাহে সা*__এই কথ। বণিয়। 

রাণী উমারশরী-সমতিব্যজ্ণে চলিরা গেলেন, পরমুহুর্তে সেই গৃহে শঙ্কর- 

লাল প্রবেশ করিলেন এবং* উভয়কে আশীর্ধবাদ করয়। বলিলেন, “রবীন্ত্র- 

নাথ, মহামায়ার আদেশে তুমি প্রকৃতিকে বরণ করিয়া লও । যুদ্ধজয় অনিবার্ধা। 

মৃত্যুকে বরণ করিয়া ঘুদ্ধে গমন করিও । উ্বা, মহাশক্তি, তোমার উপযুক্ত 

সঙ্গিনী ।” 

রবীন্রন!থ তখন মেঘ-নির্মক্ত পুণেন্দুসম সুন্দর দেবাইন্চেছিল। মহামায়ার 

কৃপায় সেঁ মহাবলসম্পন্ন। সে হাসিয়া কহিল * * উমা, আমি আজ মারৰার 

সৈগ্তের অধ্যক্ষ। একি কম সৌভাগ্য । একি উমা তুমি কাদিতেছ। তুমি 
রাজকন্যা, আমার জন্ কেন কীদিতেছ !” 

“রবীন, কেন কীদিতেছি জিজ্ঞাসুী। করিতেছ-_তুমি আমার সর্ধবন্ধ। যেদিন 

পৃজাগুছে তোমাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে অমি তোমার অন্গামিনী 
আমাকে দ্বিচারিণনী করিও ন1। আমাকে দয়! করিয়। চরণে স্থান দাও!” 

এই বলিক্। উম] রবীন্দ্রের চরণ ধারণ করিল। 

রবীন্দ্র তখনও নির্বিকার ! 

“আমার সংযমধন্ম তইীতে কেন পাতিত কাব, উম | আমার ধন্পপথ 

অতি বন্ধুর; সে পথ তোমার পক্ষে অতি কঠিন। তুমি রাজোছ।নের শ্রেষ্ঠ 

কুন্মম। যোগীর গৃহে সে কুন্ুম শোঁভ। পাইবে না।” 
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উম। আবার বলিল, ্ 
“কুসুম শোভার জন্ত নহে। কুন্ুমের আশা ধের্জজ্ঞাচরণে উৎসগাঁকৃত 

হইয়া! তাহার ফুলজন্ম সার্থক করে । তুমি আমার দেবতা, তোমার চরণে 
পড়িয়া থাকিব, আম্বার আশা ব্যর্থ করিও না।” 

উম! রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন। 

»আমি কি দিয়া! আশীর্বাদ করিব*উম$2 আমি তোগলালংধ্ধুন্ জীব, 

দ্বীপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমার য। কিছু ছিল, সমস্তই মহার্মীয়।স 
চরণে সমর্পণ করিয়াছি । আমি স্লশুন্য 'তিথাবীমাত্র 1 

“আছে রবীন্দ্র, তৌমার ভিক্ষার পাত্র আছে, তাহাতে ধর্ম আছে কর্ম 

আছে, পুণ্য আছে, বিক্রম স্লাছে, সাধু সংকল্প আছে, তাহারই অর্দেক ভাগ 

আমায় দাও। আমায় স্বার্থপর ভাবিও না, 'জামি মামার সমস্ত ভবিষ্যৎ 

স্থখের পরিবর্তে এঁটুকুমাত্র দশন চাহিতেছি॥ তুমি তোমার হৃদয় দান কর, 
দেখিবে উমা তাহা রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবে, মারবার রাজকন্ত। 
দুর্বল হস্তে অসিধারণ করে ন1।£ 

“উম! তুমি দেবী। (তোমার ধর্মচিস্তা আমার অনেক উপরে। দেবী, 
তবে এস, এ দীনকে পশ্চাতে রাখিয়। অগ্রসর *হও+ আমি তোমারই রেখা- 
ক্কিত পথে অগ্রসর হই।” ৪ * 

“এত বিনয়, এত সৌনর্য্য, এত মাধুর্য, এত সুরভি, 'তোমাতে রবীন্দ্রনাথ, 
জানিতাম না। তোমার হৃদয়-সাগরে আমি শিশিরাধিন্দু” তোমার হদয়- 

উদ্ভানে আমি ক্ষুদ্র শেফালিকা, তোমার ধর্ম মন্দিরে আমি সেবিকা! মাত্র। 

এ প্রার্থনা কি আমার সফল হইবে ন। রবীন্দ্র ?” 

“দেবীর প্রার্থন! দেবতা পুরণ করিতে পারেন, আমি সামান্য মনুষ্য মাত্র। 

দেবী সহবাসে যদি মনুষ্য দেবত। হইতে পারে, বুবিথ সে তোমারই গুণে। 
তৃমি যদি আমার প্রতি আজ সদয়, তবে আমার শুস্ত সিংহাসনে অধিঠ্িত 
হও, আমার ধর্মকার্ধেয' সহায় হও, আমার বীরধর্থে উৎসাহ দাও, আমার 
আক মৃত্যুতে তুমি সহায় হও।” 

“তবে তাহাই হউক ঠ ।॥ এস মনের সাধে আজ তোমার বরবপু 

বন্াচ্ছাদিত করি, হস্তে শক্রধ্ীংশকারী কপাণ ঝুলাইয়। দি, তোমার গলে 
আমার ্ব-হস্তরচিত মাল! পরাইয়। দি। এই মালা তামার বশোমাল্য হউক, 
আর আমাদের মিলনের নিদর্শনন্বরূপ এই লও প্রতিদান, আমার হৃদয়, আর 
আমাদের মিলনের শেষ চিহম্বরূপ এই লও-_ 
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রবীন্দ্রনাথ ত্বরিৎগতিতে সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, উমা, আমাদের এই 
প্রবিত্র মিলন কামনার গন্ধে দুধিত করিও না। আমি মৃত্যুকে বরণ করি- 
যাছি, গুরুদেবের আদেশে । এই বলিয়। সে গুহত্যাগ কনিল। 

পরদিন ভীষণযুদ্ধ সংঘটিত হইল। রবীন্দ্রনাথের অর্মিতবিক্রমে শক্রবুহ 

ছিন্নতির হইল। সে রণোন্মাদ, সে যুদ্ধবিক্রম, সে অসামান্য সাহস, মার- : 
বারবা্রী্পহদিন মনে রাখিবে। 'বিজয়লক্মী তাহার অঙ্কশারিণী হইলেন। 
কিন্ত মৃত্যুর পরিবর্তে এই অমূল্য জয়, ক্রয় করিতে হইল্। 

মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়৷ তিনি শক্ররেখা ভেদ করিয়া,অগ্রসর হইলেন, তখন 
শক্রসৈসটাপ্ম্পূর্নূপে মধিত, বিধ্বস্ত। কিন্তু তখনও শক্রর সংখ্যা নিতান্ত অর 
নহে। রবীন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পার্খচারী দেহ-রক্ষী সৈন্ধ ভিন্ন 
আর কেহ তাহার সহায় নাই। শক্র তাহাকেছুনিজের আয়ত্ের ভিতর পাইয়৷ 

একজন তাহার প্রতি বর্ধাসধ্চালন করিল, অপর একজন থোটককে বিদ্ধ 

করিল, রবীন্দ্রনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন। শক্রক্ূপাণ তাহার মস্তক 

লক্ষ্য করিয়া উ্িত হইয়াছে, এমন লময়ে এক রুধিরাক্তকলেবর নারীমৃত্তি 
তাহার নয়নথোচর হইল এবং তাহারই বর্াঘাতে আততায়ী প্রাণত্যাগ 
করিল। নারী ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া তাহার'মস্তক নিজ ক্রোড়ে 
রক্ষা করিলেন। তখম সমস্ত খক্র পলায়ন করিয়াছে, আছে কেবল নীলা- 
কাশে দশমীর চানিস্তব্ধ নিশীথে উমা ও রবীন্দ্রনাথ আজ মৃতদেহ পরি- 

বেষ্টিত রুণ- -ভূমিতে পরম্পরের যোগবল. পরীক্ষা! করিতেছে! কি ভীষণ ছগিন ! 
একটী সমণাল শতদল, অপরটা তরুচন্দন। চন্দনম্গর্শে শতদল আজ ধন্ত হইল। 

উভয়ে মহামায়ার চরণ-তলে পছছিবার জন্ট প্রস্তুত । 

“উমা, আজদশমী, মনে আছে; তুমি বীরনারী ছুঃখ করিও ন1। আঁশ 

করি ভূমি আমার সঙ্গে আসিতে পারবে । এন তবে একসঙ্গে যাই। 
গন প্রিয়তম তোমার মৃতু নাই। তুমি অমর অজেয়। দাপী তোমার 

চরণে! চল' আমর! মৃত্যুর অপরপারে চলিয়। বাই। স্বদেশবক্ষাথ বীরের 

জীবন মৃত্যুর অধীন নহে, তাহার স্থান স্বর্গে । চর গ্রাণেশ্বর, আজ শুত মুহূর্তে 
ছুইটী হৃদয়ে খিলিয় সংসার সুখ বিসর্জন ৪ পুণাধামে চলিয়। যাঁই। . 

সেই বীরাঙ্গনা তখন 'রবীন্দ্রমাথের মস্তক উত্তোলন করিয়! উভয়ে উর্দনেত্র 
. হুইয়। দিলনের প্রেমের শেষ স্বতিম্বরূপ তাহা'রা উভয়ে চলিয়া পড়িল। পরমে- 

শ্বর চাহাদরিগ্কে ভুলিয়া! লইলেন। জী(স্ধেশ্বর সিং বি; এ। 



৪র্থ সংখা।।] . ২৪১ 

গব্বস্ব। 

বসের আলে৷ নিভিয়] আসিছে" 
মলিন নেত্র পরে, 

এখনে বিবশ পরাণ আমার 

"কান্দিছে কিসের তরে! 
ন্েহ গরিমায় পাছে ভূলে যাই , 
তোমা পানে আর ফিরিয়া না চাই 
তীই নে প্রভাতে আমার সবাই 

ডেকেছ আপন ধরে 
তবুও আঙ্জিকে সে সকল থা 

ূ কেন,.গো জাকুল করে! 
তাদের ভাবিতে তোমার কথাটী 

কেন গো জে স্বর 

তারা যে আঙ্িকে শরণ লন্ডেছে 
। তোমারি কমলচরণে ! 

হৃদয় তদের হর উছল, 

শাস্তি তাঁদের স্থির অবিচল 

ললাট তাদের. মহিমোজ্জল 

তরুণ অরুণ বর. 

শুধু এন্রাস্ত জনের লাগিয়ে 

নিশ্বাস ফেলে স্বপনে ! 

সারাটা রজনী জ্বলিয়ু। জলিয়। 

নিভিবে বখন বাতি, 

তখন কি তবে এ দীন জনের, 

নিঃশেষ হবে রাতি ! 

সে দিন আসবে নবীন গ্রভাতে 
মেলিব নয়ন কার আখিপাতে .) 

লভিয়! চেতন কাহার আঘাতে 

হেরিব নবীন ভাতি 



২৫২ বীরভূমি। [ ৪র্ঘ বর্ধ। 

কাহার সমুখে ঈীড়াইব তবে 

রিক্ত দুহাত পাঁতি ! 
যা কিছু আমার আপনার ধন 

তোমারি মাঝারে রাজে ! 

বা কিছু আমার করুণ রাগিণী 

€তামারে ঘেরিয়] বাজে 

আমার সকলি তোমার চরণ 

সব আঞ্জোজন কল স্বপন 

আমার জীবন আমার'মরণ 

মিলিছে তোমার মাঝে 

তোমাকেই বেন চিরদিন ভাবি 

ছুঃখ বেদন। লাঙ্জে | 

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য । . 



৪র্ধ সংখ্য।। ] 

শ্রী্রীরুঞ্চভক্তি-রস কদন্ব |(৯) 

রাগাস্মিঞকা তক্তি সাধয়ে হুইগণ। 

কামরূপ। সন্বন্ধরূপা। এই ছুই হন ॥ 

তাছে কামরূপ! পুন দেখি হুইমত। 
কেহ কৃষ্ণ সুখ হেতু কেন্ছ আত্মমত ॥ 

কামরূপ! সম্ভোগতৃষ্ণ। কষ সুখ জন্টে। 

প্রেমরূপ! সেই গোঁপীগণ বৃন্দারধ্যে ॥ 

ব্রজদেবী শ্রীমতী রাধিক। আঁদ যত। 
কামশবে প্রেমরূপ। তাহাতে বিখ্যাত ॥ 

য্থ। 

স৷ কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি 

যদন্তাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেবকেবলযুত্তমঃ ॥ 
ইয়ন্ত ব্রজদেবীধু স্ুপ্রসিদ্ধা বিরঁজতে। 
আসাং প্রেম বিশেষোহয়ং গ্াঁপ্তঃ 

কামপি মাধুরীং ॥ 

২৫৩ 

যথা-- 

কামঃ প্রায়ারতিঃ কিন্ত কুজায়ামেব 

" * .সৃম্মৃতা। 

জন্র ব্যখ্যা বথ। শ্রীজীবগোশ্বামিনঃ ॥ 
যত্তে স্বজাতেত্যাদি শুদ্ধ প্রেমরীতি 

“কদর্শনাৎ 
প্রত্যুত উত্তরীয়ান্তমাকুষ্যেত্যা্ি 

রণ কামরীতি 
মাত্র দর্শনাৎ তথাপি রতি স্তহুগাধি 

তয়াংশেন জ্ঞেয়া ॥ 

অধ সন্বন্করূপ » 

সন্বন্ধরূণ। শ্রীকুষ্ণের পিতামাতাগণ । 
যছুবংশ বুঝ্িবংশ আদি নিরূপণ ॥ 

সধন্ধাদ্বংষঃয় পদ্যে অগ্রে সে বেকত। 

নন্দাদ্যে সবন্ধব্রুষ মবক্রোপলক্ষিত ॥ 

স্বতামিতি স্বষ্রীকুষ্ঃ তন্যভাৰ সত্ভ। তাং, ব্রজে সন্ন্ধরূপা প্রেমরূপ। লেখি। 

ইতিঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া নিদানত্বাৎ 
কামইব দৃশ্ততে কিন্ত প্রেমা এব অত- 

এব তন্ত্র গোগীনাং প্রেম কাম ইতি 

খ্যাতিঃ ॥ 

যথা! 
প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগম্যৎ 
প্রথাং ইতি ॥ 

কামরীতি দেখি তাহে কুজাতে 
ঝিধ্যাত | 

শুদ্ধপ্রেম নাহি দেখি তাহাতে বেকত ॥ 

কষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্র করে আকর্ষণ । 

কাম প্রায় রতি এই দেখিয়ে লক্ষণ ॥ 

সম্বন্ধরূপ। গোবিন্দের ষছুকুরগ দেখি ॥ 

ইহ] মধ্যে কু যার ঈশতাবহীন । 

প্রেমে কৃষ্ণ য1 সভার হয়েত অধীন ॥ 

, বাগাত্তিক! শ্রেষ্ঠ সেই ব্রজবাসীগণ। 

সন্বন্ধজাত দেহ দেখি যছুবংশ হন॥ 

ব্সুদেবদ্যের কু বাৎসল্য ভাবনে । 

_ কখন ঈশ্বর বুদ্ধি এশ্বর্য্য দর্শনে ॥ 

যশোঁদ। দেখিল যদি মুখে ত্রিভুবন। 

তথাপি ঈশ্বুরভাব না হয় কখন ॥ 

প্রেমরূপা ব্রজবাসী রাগাত্মিকাগণ। 
কামসবন্ধ শ্লেধ প্রেম নিরূপণ ॥ 



৫৪ 

যথা-- 

সঘন্ধরূপ! গোবিন্দেপিতৃত্বাদ্যভিমানিত।। 

অঝ্রোপ লক্ষণতয়৷ বৃষ্ীনাম্ বক্রবামত! ॥ 

যদৈশ জ্ঞানশৃন্তত্বাদেযাং রাগে 
প্রধানতা। 

তত্রৈব-_ 
কাম সম্বন্ধ /পে তে প্রেমমাত্র শ্বরূপ্পিকে 

নিত্য সিদ্ধাশ্রয়তয়। নাইব্রমম্য 
গ্িচান্বিতে 

অন্তার্থঃ-_ 

প্রেম মাত্রং স্বরূপং কারণং যয়োস্তে 
নিত্য সিদ্ধাঃ 

দ্রীনন্দাদয়ো গোপ গোপ) এবআশ্রয়া 
ও মূল স্থানানি 

যয়ো! কামরূপ সম্বন্ধ রূপয়ে। স্তয়োভাব 

পপ ০:৯5 উত্যর্থঃ ॥ 

রাগাস্তিকাদ্িবিধ হইল নিরূপ৭। 

কামাত্মিক]। সন্বন্ধাত্মিক এই বিবরণ ॥ 

রাগাত্মিকাদ্বিবিধ হইতে রাগান্গ। ছুই । 

কাষান্গ। সন্বন্ধান্ুগ। কহিলেন এই ॥ 

ন্বথা-_ 
রাগাত্িবনয়াদ্বৈবিধ্যাৎ দ্বিধ। রাগান্ুগা 

চসা। 
কামান্গ! সধ্ন্ধাহগগাচেতি নিগদ্যতে ॥ 

রাগাঘ্বিকারভাবে লুব্ধ বার হয় মন। 

রাগাঙ্গ। অধিকারী হয় সেই জন ॥ * 

রাগাস্তথ্িক। নিষ্ঠা গোপগোপী 
ত্রজবাসী। 

তত্তস্তাবে লুব্ধচিন্ত আপনাতে বাসী ॥ 

সেইভাবে চিত্তলুন্ধ অন্থুগত হন। 

লোভে অধিকারী হয় রাখীক্ুগাজন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীপ। পরম মাধুরী । 

গোপগোপী সঙ্গে কৃষ্ণ নরলীল। করি 

বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর লীল! ক্রমে । 

কষ্ণের। মাধূর্ধ্য লীল1 ভাগবতে শুনে । 
কোন ভাগ্যবান জীবের মনে হয় ক্ষোত 

গোপগোপীকার তাবে তার হয় লোত। 
বিধি অবিধি শস্ত যুক্তি নাহি মানে ! 

ব্রজলোকের তাব লঞ। কৃষ্ণ সেবে 
প্রেমে ॥ 

কুষ্ঃ সুখে অবিধিকে বিধি করি মানে। 

কৃষ্ণ সুখ বিনে বিধি সে অবিধি জানে 
সেই হয় অধিকারী রাগানুগা সাধনে । 

ব্রজলীপায় লুবধ চিত সদ। ষার প্রেমে ॥ 
যথ| জ্রীমতঃ-_ 

রাগাত্মিকৈক 1নষ্ঠ। যে ব্রঙ্গবাসী 
জনাদয়ঃ। 

তেষাং তাবাপ্তয়ে লুক্ধো। 
' ভবেদত্রাধি কারবান্ ॥ 

ন্দ্থাপাদি মাধুধ্যে শ্রদতেধীবদ- 
পেক্ষতে। 

নাত্র শাস্ত্র ন যুক্তি তল্লোভোৎ্পতি 

লক্ষণং ৷ 
বৈধী ভক্তি অধিকার তদবধি রয়। 

যদদবধি নাহি হয় ভাবের উদয় 

শান্তর যুক্তি তর্ক(পেক্ষা বধির সাধনে। 
রাগান্ুগার অনুগত কিছু নাহি মানে। 
যথাঁতত্র -- 

বৈধি তক্যাধিকারি তু. ভাবাবি9ব 
নাবধিত। 

তত্র রা তথাতর্ক মন্ুকুলমপেক্ষতে ॥ 

রাগান্ুগা সাধনের পরিপাটা ক্রমে । 

তাহার সোৌদাহরণ গোস্বামীর বর্শনে ॥ 

বরাগান্ুগ। জনে বান করিবে ব্রজপুরে । 

কৃষ্ণ কথাদি রত হৈয়া আনন্দ অন্তরে ॥ 



৪র্থ সখ্য! | ] ভীত্রীরঞ্ভর্তি-রসক দক্ধ । ২৫৫ 

নিজ সমীহিত কৃষ্ণ আনুগত্য লঞ্া। পূর্ব মহান্ত সব যেরপে আচরিল। 

স্বযুথ আশ্রিএ্ সেবা ব্রজেতে বলিঞা॥ সাধক দেহেতে সেবা তৈছন কহিল। 

শরীরে তেবসতি যর্দিবা নাহি হয়। শ্রবণ কীর্তন আদি সেব৷ শুশ্রুষণ। 

মানসেয় ব্রজলোক করিবে আশ্রয় ॥ নিদ্ধদেহে মানসিক শ্রীকৃষ্ণ সেবন ॥, 
যথা-- * গ্পগোপীর অনুসারে মগ্্রনসে সেবন। 

যী সকার পনির সময়াহুসারে, স্ব স্ব যথের মিলন-॥" 
ততৎ কথারতস্চাসৌ টি ০ এইরূপে ব্রজলোক ত্রিবিধ কহিল। 

* ব্রজে সদা ॥ *এইরূপে ছুইদেহে সেবন বলিল ॥ 

রাঁগমার্গে ক সেব। হুইরূপে হয়ে ।" তাহা ন। জানিয়; কেহ সিদ্ধরূপ ক্রিয়। | 

সাধক দেছেতে এক আর সিদ্ধ দেহে ॥ আচবরণ করিতে চায় সাধক হইয়া ॥ 
বথাবন্থিত দেহকে সাধক বলিয়ে। নেই আচরণ হয় অপরাধ লাগি। 

মন্তশ্চিন্তিতাভীই দেহ পিদ্ধ বলি কে সেবাঁধর্ম ত্যাগ করি অধর্শের ভাগি ॥ 

দুইদেহে ব্রজলোকের ছৈঞা। অন্ুগত। , সাধক দেহেতে কুরে সেবা জূপত্যাগ। 

উহ রাগ মার্গে সেব শ্রীরুষ্,সতত ॥ শ্ীমূত্তি পূজ। ধর্মে ছাড়ে অনুরাগ ॥ 

রাগাত্িক! নিষ্ঠ প্রেষ্ঠ ব্রজ্বাঁপীগণ | , তাহা সুভার হয়ে জানি সব অত্যাপাত 
তা সভার ভাবে লুব্ধ' রাগানুগ! জগ ॥ আপনার যুণ্ডে পাড়ে বন্জ দণ্ডাধাত ॥ 
হই দেহে কুঞ্জ সেবা করহ যতনে | বথা-.. | 

ধোগোপীর আনুগত্যে শ্রীতি আচরণে। শ্রীজীব গোস্থাীনঃ ব্যাধ্যা_ 
যথা তঁব্রৈব সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধ- পাধকরূপেন বথাবস্থিত দেহেন্ু। 

রূপেন চাত্র হি। সিদ্ধরূপেন অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট দেতেন। 
তস্ভাবলিপ্,ন। কুর্ধযাব্রজলোকানু- তন্তব্রনস্থশ্ নিজাতীষটস্ত ভীকুর 

সারতঃ ॥ এ. প্রেষ্ঠন্ত যোভাবঃ। 
ব্রজলোকের অনুসারে রাগাঙ্গগ সাধন। রতি বিশেষ তল্লিগ্প না ব্রজলোকাস্ততৎ 

সেই ব্র্ম লোক হয় ছ্বিবিধ লক্ষণ ॥ কু 
ব্র্ধলোক হয়ে এক ব্রঙ্গবাসাঁগণ। প্রেষ্ঠজন৷ ডুদন্ুগতাশ্চ তদনথসারতঃ ॥ 
গোঁপগোপী দাসদাসী পিতামাত। জন ॥ অন্যচ্চ-_ 
আর ব্রজ্লোক কহি ভক্ত অন্ধগ্থ [ ব্রঙ্জলোকত্ত ছিবিধাস্তত্র ব্রণস্থাঃ যে 

সিদ্ধ ভক্ত পুর্ব পুর্ব ষে সব মহার্ত ॥ গোপ গোপ্যঃ। 
তাহে পরিপাটী শুন শাস্ত্রের বিচার! তথ! তৎ অনুগত মহানুভাব প্রবরাশ্চ 

সিদ্ধদেছে আচরিবে গোপের আচার ॥ যে মহাস্তাঃ 

সাঁধক দেহেতে সিদ্ধ মহাত্ত সম্মঘত। . 'শ্রীরপাদয় স্তেপি ব্রদ্ুলোকী£ তয়ে।- 



৫৬ 

সেব! কার্য এবমজ্ঞাত্ব। কে চিৎ 
স্বশিরসি 

মহাবজ নিপাত মন্তন্তে ॥ 

বৈধিতক্তি প্রকরণে যে সব লিখন। 

রাগিমার্গে কোন অঙ্গ করিবে আচরণ ॥ 

বস যোগ বুঝি করিবে স্বীকাধি। 

সাধকাবস্থায় জানি নবধ। প্রকার । 

শ্রবণ কীর্ডন স্থৃতি পাদ সম্বাহন। . 

অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন ॥ 
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজে করি বাস। 

সদ] কৃষ্ণ প্রিচর্যয। প্রেম পরকীশ ॥ 

এইরূপে ছুইদেহে সাধন কহিল। * 

রাগান্্রগ। ভক্ত প্রতি গ্রন্থে স্ুচাইল ॥ 
যথা ভ্রীষ্ত ৪-_. 
শ্রবণোৎ কীর্তনাদিনিবৈধি ভা 

দ্রিতানিচ। 

যান্তঙ্গানিচতান্ত্র বিজ্ঞেয়ানি 
'  মনীষিভিঃ ॥ 

যথ| বৈধি ভক্ত'যদিভাঁনীতি স্বযোগ্যা- 
২ নীতিজেয়ং 
তত্র কামক্ুগাঁ_ 

সাকামান্ুগাছিধা ॥ 

কামারূপান্গগাষিনি তৃষ্ণাষ। ভদা্জিকা 
| ভক্তিঃ 

স1 কামানুগ! মুখ্যাজেয়]। ৃ 
সংভোগেচ্ছাময়ী কাম প্রায়ানুগা- 

জেয়। সংতোগং সংযোগ ইতি ॥ 
যথা 

কামানুগ। ভবেতৃষ্ণ কামরূপানু 
গামিনী। রা ৫ 

সন্তোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্তাবেচ্ছাত্মেতি 
সান্বিধ। ॥ 

এই ছুইয়ের অধিকারী সেই জনা হয়। 

বীরভূমি ৷ [ ৪র্থ বর্ষ। 

ীমূত্তিরূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য দর্শনে । 
্রীকুষ্ণ প্রেয়সী সহ বিহার শ্রবণে ॥ 

তত্তলীল৷ আম্বাদনে ক্ষোভ হয় মনে। 
সেই হয় অধিকারী রাগান্গুসাধনে ॥ 

, অতএব ভ্রেতাযুগে খষি ভক্তগণ। 

দ্রগডকাঁরণ্যে পাঁঞ। রাম স্র্শন ॥ 
স্বৃবিগ্রহ রামমৃন্ত মনোহর দেখি । 

দর্ববাদলগ্তামতন্দ কিশলয় আখি ॥ 

তৈছন রূপে ভোগ করিতে হৈল মন। 
পরীর স্মরণ করি ত্যজিল জীবন ॥ 

তাহ। সবে ব্রঙ্জাঙ্গনৈে গোপীদেহ টহঞা 1: 
শ্রীকৃষ্ণ সম্তোগ পাইল রাসকালে | 

| বাঞা ॥ 
যথা পানে ্ 

পুরামহর্ষয়ঃ সর্বে দগডকারণ্য 

২. « ূ বাসিনঃ। 

দৃষ্া রামং হরিং তত্র ভোক্ত;মৈচ্ছন 

স্ুবিগ্রহং ৷ 
তে সর্ষে স্রীত্বমাপন্লাঃ সমুডূতান্চ 

গোকুলে। 

হরিং সংগ্রাপ্য কাঁষেন ততোমুক্তা 

তবাননবাৎ। 

ইতি ॥ 
রমণ রাস না করে বিধিমার্গে সেবে। 

সেহ মহীধির সনে কুষ্ণচন্তর লভে ॥ 

যথা শে | 

অগ্নিপুত্া মহাস্বান স্তপপ্গা সত্রত্ব- 
: মাপিরে। 

ভর্ভারং চ জগদেযোনিং বাশ্ুদেবমজং 
. বিভূং ইতি॥ 



বীরভূমি ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 
ভান্র, ১৩২১ 

্রীশ্রীভীক্মদেবের স্তব। (২) 

অিদ্ভুবন-কমনং তমালবর্ণং ২ 
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে। 
বপুরলককুলাবুতাননাজং | 

বিজয়-সখে রতিরস্ত্ব মেহুনবন্ভা ॥২ - 

অঞ্জনের সখারূপে কুরুক্ষেত্র রণে 
কি অপূর্ব রূপ আমি দেখিন্ু নয়নে ! 

সে রূপের দরশনে, অভিলাধী সর্বজনে, 
ত্রিভুবনে সে রূপের তুলনা না হয়, 

ফলের আকাজ্ষা হীন, - প্রেম মোর অঙুদিন, 

সে অপূর্ববপ্রূুপ তরে হউক উদয়। 
তমালের মত নীল অঙ্গের বরণ 

পীতবাস শোভ। পায়, প্রাতঃহূর্যযকর তায়, 

নির্মল উজ্্বলকাস্তি করিছে বিস্তার 
বীররদাবেশে জাগে মাধুর্য অপার। 
দোলায়িত কেশপাশ দিয় পরিব্বত। 

বদন কমল শোভা বর্ণনা-অভীত ॥ 



২৫৮ বীরভূম [ ৪র্থবর্য 

যুধিতুরগরজোবিধুঅবিষক্ 
কচলুলিতশ্রমবাধ্যলন্ক তাস্যে। 
মম নিশিতশফৈবিভিদ্ভমানত্বচি 
ধিলসৎ কবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩ 

পার্থ সারথির বেশ সেই ্কফেতে | 

রমণ করুক মোর মন হরষেতে ॥ 

ভক্তবাৎসল্যের ভরে, ৫ সারথির বেশ ধরে, 

বিষম সমরক্ষেত্রে, পরম কারণ, 
অশ্বখুরোখিত ধূলি মন্তকতৃষণ। * 

কুস্তল ধূসর তায়, ছুলি ছুলি শোভ।! পায়, 

শ্রমজাত হ্েবিন্দু বদন কমলে, 

ছিন্ন ভিন্ন দেহ, মোর তীক্ষশরজালে। 
দেহক্ষতে হইয়াছে করচের শোভা, 

দে অপুর্ব রূপ মোর অভিমনে।লোভ। ॥ 

সত্যের পুজা 
অনেকক্ষণ ধরিক্না হাত গা নাড়িতে নাঁড়িতে শিশু একবার টলিতে টলিতে 

উঠিয়। ্লাড়াইয়াছিল। শিশু [াবিয়াছিল দৌড়িয়। একেবারে অনের দূর 
চলিয়া! যাইবে। এমনতো। হইয়াই থাকে! প্িশু নিজের শক্তির পরিমাণ 
জানে না তাই সে আছাড় খাইয়। পড়িয়। গেল। যাউক ন! পড়িয়। ! সবুর 
কর, আবার সে উঠিবে, আবার দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিবে, সামন্ত দূর 

যাইয়া আবার পড়িয়। যাইবে। এমনি করিয়া অনেকৰার পড়িতে পড়িতে 
তবে মনে হাটিতে। শিখিবে। অনেকবার আছাড় না খাইয়া! কেছ কখন 

টিতে শেখে নাই। যখন নিজের পায়ে ভর করিয়! াটিয়! চলিতে হুইবেই, 
যখন চিরকাল পয়ের কোলে চড়িয়! চলিবে না, আর যখন ' অনেকবার আছাড় 

না খাইলে হাঁটিতে শেখা যায় না, তখন আছাড় খাওয়াকে ভয় কর কেন, 
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শিশু যখন খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সদর্ণে ও সবেগে দৌড়িয়৷ যাইবার 

চেষ্টা করিতেছিল, তখন সকলেই হাততালি দিয়! শিশুকে উৎসাহিত করিল। 

সকলেই যেন শিশুর আনন্দে আনন্দিত! কিন্তুঠিক তাহা নছে। এই সফল 

হিত্র়ৌ বন্ধুদের দলে অনেক রকমের লোক*ছিল। শিশুর আনন্দে আনন্দ, 

শিশুর মঙ্গলে মঙ্লবোঁধ কাহারও কাহারও ছিল। "কিন্ত অধিকাংশ হিটতযা 
বন্ধু নিজেদের জন্ত স্বর্ণ-সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক দিন 
অনেক দ্বিকে অনেক চেষ্ট'করিয়াছেন,' অনেকেরই হিতৈষী হইয়াছেন, অপরের 
হিতৈষী হওয়াই তাহাদের ব্যবসায়, কিন্ত স্বক্পপতঃ তাঁহারা আত্মহিতৈষীর দল। 

শিশু যখন দৌড়িতেছিল, তাহার গাত্রের ছু একখগু স্বর্ণ-অলঙ্কার চারিদিকে 

ছড়াইয়া পড়িতে ছিল, *পত্যই "বাহার হিতৈষী তাহাদের সেদিকে দৃষ্টি পড়ে 
নাই। কিন্তু স্বর্ণ"সঞ্চয়ের আশায় যাহারা আসিয়াছিল তাহার অপরের 
অগোচরে গোপনে সেগুলিকে আত্মসাৎ করিতেছিল । 

হঠাৎ শিশু আছাড় খাইয়া পড়িয়। গেল । যাহান্ শ্বপ্নূপে আত্মহিতৈষী অথচ 
শিশুয় হিতৈষী সাজি তাহার শক্তি বিকাশে উৎসাহের করতাধি দিতেছিল, 
তাহাদের অনেকেই কিছু কিছু খর্ণকণ। লইয়। সরিয়! পড়িল, চাবিল এখানৈ যাহা 
হইবার তাহা হইয়া! গিয়াছে, এখন অন্যদিকে অন্য উপায়ে দুষ্ট গরীক্ষার চেষ্টা 
করা ষাউক। 

শিশু আছাড় খাইয়। পড়িয়! গিয়াছে পায়ে বড় লাগিয়াছে, তবে নিরাশ 
হইবার কারণ নাই, গঁধধ লইয়া! আইস শিশুর জ্ঞান আছে, একটু পরে পা সায়া 
যাইতে আবার শিশু উঠিবে। 

কপট বন্ধুদিগের মধ্যে একদল তখনও, বলিয়াছিল। | লোক ঠকাইবাঁয 

ব্যবসায়ে তাহার্দের অভিজ্ঞ খুব বেশী । তাহাদের দলও খুব বড় । তাহারা 

এখন ফি করিতেছে আপনারা কি জানেন? অ+পনার তাহা জানেন না। 
আপনাদের চক্ষু আছে, দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু ভান ন1! যে, ভাত 

বুঝিতে পারেন না। এঁ দেখুন তাহার! শিশুর মুখে আফিং এর অল দিতেছে, 
প্র দেখুন তাহারা ঘুম পাড়ানিয়! গান গাহিতেছে। হায় ছার পিশু কি ধুমহিয়ী 
পড়িবে, হায় আমাদের শিশু! এত বড় বংশের প্রদীপ তুমি, আমাদৈর একমা 
৬রসার স্থল তুমি, কোন্: শুতলগ্নে তুমি জন্িয়াছই আমরা তাহা জানি না, এতদিন 
তুমি কৌন গোপনে গভীর নিষ্রায় অভিভূত ছিণে তাহা আহ ছানি নাঁই, 
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হুন্দয় হাসিতে আমাদের 'নিরাশার গভীর আধার নিমেশের জন্ত দুর হইয়াছিল, 
তোমার উতসাহময় আধ আধ কথায় আমাদের প্রাণের মধ্যে আশার মোহিণী 
রংগিনী বাজিয়া উঠিয়াছিল | তুমি কি আবার ঘুগাইবে 1 তোমার ঘুম যে বড় 
ভয়ানক ঘুম! অনেক সাধনার ফলে, “আমাদের বড় সৌভাগ্যের বলে তুমি 
জাগিয়াছ, আবার যদি তুমি ঘুমাইয়া পড়, তাহা হইলে আরতে। আশ! নাই । 

তোমার ঘুম পাড়াইবার জন্ত' যেরূপ উদ্যোগ ও আয়োজন, কি হয় 
বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় বা তুমি ঘুমাইয়। পড়। ওগো! তোমর! 
কপটের দল, ওগেো৷ দোহাই তোমাদের, আর অমন করিয়া! আফিংএর জল 
খাওয়াইওনা, ওগো আর অমন করিয়া ঘুম পাড়ানিয়া গান গাহিওন।। তীব্র 
সতোর উত্তপ্ত আলোকের মধ্যে শিশুকে জাগিয়া'থাকিতে দাও, বেদনা অনুভব 

করিতে দাও । এই বেদনার অনুভূতির মধ্যেই ষে জীবনের পুষ্টি । শিশুর 

সানান্ত হে একখন শর্ণ অলঙ্কারের লোভে সর্বনাশ করিও না, তাহাকে মহানিদ্রার 

দিকে ভূলাইয়৷ লইয়া বাইও না। ওগো, তোমরা কি জাননা1 যে এই শিশু 
হীরকবন্দরে যাইয়া আমাদের সকলের লন্য হীরক আনিয়। দিবে, এতদিন 

ধরিয়৷ যে হীরকের কথ! কেবল শুনিয়াছি, .কেবল ভাবিয়াছি, এই শিশু 
হখন সবল হইবে তখন মেই তাহা! আনিয়া! দিবে। হায় তবুও তোমরা 
শুনিবে ন। দীড়াও প্রতিবাসীগণকে ডাকি! ওগে! প্রাতিবাসীগণ, একবার 
আসিয়া আমাদের সকলের একমাত্র ভরসার স্থুল শিশুটিকে এই কপট বন্ধুগণের 
হস্ত হইতে রক্ষ/ করিবে, একবার দল বীধিয়া এইদিকে এদ। কেহই আসিল 
না। কপটীর! তাহাদেরও বুঝি ঘুম পাড়াইয়াছে, যাহাদের ঘুম পাড়াইতে পারে 
নাই, তাহাদের বশীভূত করিয়াছে। এখন উপায় কি? এসর্বনাশের কথা 
কাহাকে বলিব? কে ভাবিতে চায়, কে বুঝিতে চুয়, কে সত্য চায়! 

সত্যের মূর্তি বীভৎস। কিন্ত তবুও সে সত্য, তাহার সন্মুখেত দীড়াইতে 
হইবে। কারণ সত্য ছাড়। গতি নাই। মিথ্যার মূর্তি বেশ সুন্দর, তাহার 
কথাও খুব মি, হাসিও খুব সুন্দর, কিন্তু সে যে আমাদের শক্র। ওগে! তোমরা 

ভয় পাইও ন।। সত্যেন মূর্তি বীভৎস বলিম্। মিথ্যার চরণ-ছায্নাকস আরামে শুইয়া 
সখের স্বপ্ন দেখিও না। 

সুনর দেহে বিষম ক্ষত হইয়াছে, ওগো। তোমাদের কাতরে মিনতি করিয়া 
বলিতেছি স্ুদৃস্ত খন্ে তাহা! আবরণ করিয়। উচু গলায় বলিও ন! কিছুই হয় নাই। 
এমনি করিয়া আবরণ করি! করিয়া, এমনি করিয়া লোককে ঠকাইতে গিয়। যে 
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নিজেকে বঞ্চনা করিতেছ, ক্ষত যে ভিতরে ভিতরে বাঁড়িয়৷ যাইতেছে, মৃত্যু যে 
আসন্ন, ওগে৷। দোহাই তোমাদের, সত্যের দিকে চাও ! আবরণ থুলিয়! ক্ষত বাহির 

করিয়া! ফেল, ক্ষত হইয়াছে শ্বীকার কর। লজ্জা কি? সকলেরই এমন ক্ষুত 

হয়। লোকের নিন্দ! বা! প্রশংসার জন্ক, ব্যাকুল হইও না, সুস্থ বলিয়। প্রমাণিত 
হওয়াঞ্ন লাভ নাই, সুস্থ হওয়াই প্রয়োজন । হৃর্য্য ,উঠিক়াছে, বায়ু বহিতেছে, 
উহার মধ্যে সকল রকম*রোগের বাজ বিনাশ করিবার শক্তি নিহিত আছে। 
হয়ত আবরণ খুলিক। প্রকাশ্যে হুর্্যালোকে ও বু প্রবাহে অসিলেই ক্ষত 
শুকাইয় যাইবে আবার পূর্বের স্বাস্থ্য পাইবে। যদি তাহাতেও না যার, অনেক 
চিকিৎপক আছেন, তাহার এদিক ওদিক, চারিদিকে বেড়াইতেছেন ! 
তাহাদের জানিতে দাও, কাহার নিকট কি ওষধ আছে কে জানে] ক্ষত 

খুলিয়া রাখো, চিকিৎসক আসিবে, ওঁধধ আসিবে । লুকাইয়৷ রাখিলে বিনাশ, 
অবশ্তুস্তাবী বিনাশ । 

সতারূপে বিশ্বেশ্বর, তোমার মহিমার ছটার মধ্যে একবার আসিয়া আমার্দের 
পুরোদেশে প্রকাশিত হও। আম্)টদের অন্তঃপুরের গুপ্ত অন্ধকার যে সমন্ত 

পৃতিগন্ধ গোপনে পালন করিমু।'অলক্ষিতে আমাদের স্বাস্থ্যহানি করিতেছে, তাহা 
স্বীকার করিতে আমাদের সাহস দাও, তাহ। দূর*করিতে আমাদের প্রবৃত্তি ধাও। 

বস্রহত্তে হে দানবারি! তুমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হও! তোমার 
বিক্রমে তাহার! পু'দস্ত হউক, যাহার! মিথ্যার ব্যবসায়ী, যাহারা অহিফেন-বিষ 
জঙ্দরিত রোগীকে ঘুম পাড়ানিয়। গান শোনাইয়া৷ মহানিদ্রায় তাহাকে অভিভূত 
করিয়া তাহার স্বর্ণালঙ্কার আত্মসাৎ করিতে চায়। 

প্রেমময়, আনন্দ স্বরূপ! তোমার অন্কুরাগভরা ঢল ঢল নয়নযুগ্রল 
আমাদের জ্যোতিহীন নয়নের উপর স্থাপন কর। আমর! তোমার দৃষ্টিতে 
অন্তর ও বাহির পবিত্র রির। মানুষকে যেন আর ঘ্বণা না করি। সমাজের 

বিচারক হইম্! যেন বৈষম্য ন! ঘটাই। একই পাপে হুইঞ্ন পতিত একজন 

দুর্বল একজন সবল, দুর্বধলক্ষৈ পদে ঠেলিয়।৷ যেন সবলের পদে মস্তক বিক্রয় 
না করি। যেন উভয়কেই প্রেম নেত্রে দেখিতে পারি। আমাদের প্রেম-: 
দৃষ্টির প্রভাবে যেন উভয়েরই অন্তরের সুপ্ত নারায়ণ জাঁগিয়৷ উঠেন। 

কপটার ন্পংদর্গ হইতে আমাদের রক্ষা কর, যাহার! কপটা তাহাদের 
অন্তূষ্টি দাও তাহার! যেন সত্যের সেবক হইয়। তোমার ন্নিত্যদাস্যের অভিমাল* 
লাঙ করে। 
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যে শিশু পড়ির়। গিয়াছে, তুমি কি তাহাকে জাগাঁইবে না? তুমি যে পু্ণ- 
জাগকণ তুমি সকলেরই ঘুম ভাঙ্গাইবে আমরা যে এই আশা বুকে করিক্। ফত 

সমবংলর দিনয়াজি ছটফট করিতেছি। তুমি জাগাইবে ! হে নিরধন, তোমায় 
জয় হউক ! 

বৈষ্ব-মহাসম্মিলন | 
(৪ ) 

যে সময়ে এই মহা-মহোৎসবের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার কথাবার্ত 

হুইতেছিল ..সেই সমক্ষে বৈষ্ণব-সমাজ বহুবিস্তৃত হয়' নাই। তান্ত্রিক ধর্মের 
প্রাবঙ্যে তখনও বৈষ্ণব সমাজ টলমল করিতেছিল। বৈষ্ণবগণ তখনও বিচ্ছিন্ন 

হুইয়! নানাস্থানে বাস করিতেছিলেন। খড়দহ, শাস্তিপুর, নবহ্ীগ, কণ্টকনগর, 
এক টক্র1, আকাইহাট বৈষ্ণবগণের “পাট* ছিল। - শ্তামানন্দ উৎকলে যাই! 
উৎকলের বৈষ্ণবগণকে, আমন্ত্রণ করিয়। আসিয়াছিলেন। তাহার সহিত 
উতকলেয় অনেক বৈষ্ণব আসিয়াছিলেন। বর্ধমান জেলায় কাঁঞ্চনগড়িয়া বা 

কাঞ্চন নগরে মে সময়ে ছোট খাট একটী বৈষ্ণব সমাজ বা পাঠ ছিল। যে সময়ে 

শ্ীনিবাঁসাচার্ধ্য থেতুরি আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে পথে এই গ্রামে আসিয়৷ তিনি 

ছইদিবস অবস্থিতির পর ৫__ 
“বিজ হরিদাস প্রভু পার্ধদ প্রধান। 

শরদান গোকুলানন্দ ছুই পুত্র তান্॥ . 
ছই ভাই শিব্য হৈল পিতার নিদেশে। 
পরম পণ্ডিত মত্ত সন্কীর্তন রসে 1” ( নরোত্তম-বিলাস ) 

আঁার্ধয ঠাকুর এই ছুই জনকে শিষ্য করিয্ব! ভূধরে যান। ভূধরের কোনও 
বৈষবের নাম আমরা পাই' নাই। এই তালিকা হইতে দেখিতে পাই, 

এই সময়ে বৈষ্ণব সমাজ প্রধান হুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অইৈত-সম্প্রদাক 

ও নিত্যানন্ন সম্প্রদায় । অধৈত-সম্প্রদায় আবার ছুই ভাগে বিভ্ত। সীতা- 
ঠাকুরামীর একদল ৬ অৈভাচাধ্যের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান আচুুতীনটর 
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ভাষ প্রবেশ করিয়াছিল। বৈষরগণ রিভিন্ন মতাবলমবী হইয়া আপন আগন 
দীক্ষাগ্ুরুর পদান্ুসরণ করিতেছিল। এই সকল বিছ্ষ-ভাবাপন্ন বৈষবদলকে 
একত্র কর! ঝড় সহজ ব্যাপার ছিল না) এই জন্য নরোত্বম ঠাকুর উর্জিখিত 

গ্রীমে গ্রামে যাইয়া তাহাদের অনুমতি প্রার্থনা! করিয়াছিলেন। জাহ্বী ঠাকুরাণীর, 
এই সময়ে, প্রভাব বষ্ণব সমাজে অগ্রতিহত ছিল। সকলেই তীহাকে 

দেবী বলিয়া! ভক্তি ও পুন করিতেন। জাহুবী ঠাকুরাণী খেতুরি 
যাইবার অন্ত উদ্ভোগ করিলে সহসা দৈববানণী হইল, সেই বাণী 
বরিতে লাগিল £-- 

“পরম গভীরনাদে কহে বারবার । 

শ্রনিবাস'নরোত্তম প্রিয়'যষে আমার ॥ 

নিজগণ ষহ ভক্তি দানেতে প্রবীন। 

নিরন্তর আমি যে ধৌোহার প্রেমাধীন 

খেতরি গ্রামেতে গণমহ সন্বীর্ণে। 

করিব নর্তুন দেঁখিবে সর্বজনে " 
মোর গ্রেম প্রভাবে মাতিবে সর্ধবলোরু। 

না রহিবে কাহার কোন দুঃখ শোক ॥ 

সর্ব সিদ্ধি হৈবে তথা তোমার গমনে। 

সভে চাহি আছয়ে তোমার পথ পানে। 
খেতুরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন । 
তথা হইতে আনি বিতরিবে ভক্িধন .” (নরোৌত্বম্-বিলাস) 

আমর সদদাসর্বদা যে বিষয়ের ধ্যান করি, স্দাসর্বদা যে বনস্তলাভের অঙ্গ 

তন্কসপ্রাণ হইয়। ষেই জানে বিভোর হই, তখন আমাদের বাহ্ জ্ঞান লোপ 

রঃ আর বহিরিক্রিয়ের কার্য্য থাকে না। সেই যমম্ব আমাদের অস্তরের 
সুমা ভেদ করিয়! ভ্রগত-্রদ্ষাণ্ড নিনাদিত করিয়া আমাদের আত্মাকে 

উর ষংবাদে পুলকিত করে। দাশনিক ইহাকে খষি-স্প্রের 

অগ্নিক বলিতে পারেন না, হিন্দু ইহাকে ত্বীবাস্) ও পরমাত্বার সংযোগ 

বঙদিয়া। আপনার অস্তিত্বে জার বিশ্বাস করেন না। এই প্রকার টৈববাণী 
অহ্নিশি সাধকের শ্বদয়ে হইতেছে, ধাহার কর্ণ আছে তিনিই কবল এই, 
দৈরস্নট জুনিত্বে 'থাইতেছ্েন। সংযার আমোদ হিল্লোনে বাঁদনার গ্রব 
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গ্রাহ হইতেছে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান আমাদের গ্রাহ নয়। 

আমরা দৈবধাণী বিশ্বাস করিব কি করিয়া। জগতের বি শেক্ষপিয়র 

দেখীইয়াছেন মানবের আত্মা মৃতুর গরও স্বীয় শতিতে কাধ্য করিয়া থাকে। 

বিপ্লব-বাদীর! সিজারকে হত্যা করিলেও তীহার শক্তি নিধন সাধন করিতে 
পারে নাই। সিজারের আত্মশক্তি “তাহার দেহত্যাগের পর রক্তবীজের মত 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। রোম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বিপ্রুব-ঝাদীর! সে 
তেজে ভগ্মীভূত হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল' ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান 

করিতেছে । শ্রীকষচৈতন্তদেব ভক্ত মন্দরে গপ্রণিষ্ঠিত হুইয়৷ নিত্যলীলায় 

তক্তমন বিমোহিত করিয়া! ভক্তকে দৈববাণীরূপে বলিয়া দ্বিতেছেন তীহার 

আবির্ভীধ হইয়া খাকে। খেতুক্সির এই মহাসম্মিলনে তাহারই প্রতিকৃতি ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। যাহার চক্ষু আছে সে দেখিয়! পারতৃপ্ড হইবে-_প্ন! রহিবে 

কাহারও কোন ছঃখ শোক* ভক্ত এ আহ্বান কি ঠেলিতে পারে? সাধক কি 
এ স।ধন! ভুলিতে পারে ? অতীতের সহিত বর্তমানের এই অভিন্ন সম্বন্ধ আছে 

বলিয়। অগৎসংসার আজও চলিতেছে তাঁই মানব দ্র হইয়্াও অমর। আমর! 

অতীতের ' সহিত বর্তমীনের যে 'নিত্য সম্বন্ধ সে ধ্যান ধারণ! ভূলিয়। গিয়াছি। 

বর্তমানকে জীবনের সার 'সর্বন্থ করিয়। অতীতের মহিমাময় ভাব হইতে বিয়োজিত 
হইয়া উন্নতি, উন্নতি করিয়া আত্মহারা হইয়াছি। ছুঃথকে সুখ বলিয়া আলিঙ্গন 

করিয়াছি। ধ্যানচক্ষু অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানচক্ষু দেখিবে কি? 
অতীত কালের মহা মহা! বৈষ্ণবগণ, খেতুরির মহোৎসবে গণসহ বর্তমান 

কালের বৈষ্ণবগণ সহ মিশিয়া সন্বীর্তভন করিবেন। জাহ্বাঁ ঠাকুরাণী, উৎসবাস্তে 
শ্রীপ্রীবুন্দাবন যাইবেন এই সংবাদ তাঁড়িতবার্তীর .ম্ত দেশময় প্রচার হইয়। 

বৈষ্ণবগণকে উৎফুল্ল করিয়া! তুলিয়াছিল। জাহুবী ঠাকুরানী, শাস্তিপুর, 
নবদ্বীপ, অন্বিকা, আকাইহাট, কণ্টকনগরাদি হইয়া, নিথিল বৈষব-সমাজ সহ 
গোপালপুর রাঁজ্যের রাজধানী খেতুরিতে প্রবেশ 'করেন। প্রধান প্রধান 
বৈষ্বগণ কতক পথ দোলাপ্ন, কক পথ নৌকায়, আসিয়াছিলেন ৷ পদ্মানদর 
এক পারে “বুধরি” গ্রাম অপ% পারে “খেতৃরি” | গল্সা পার হইতে এক দিবল 
কাল সময় লাগিয়াছিল। সেকালেয় লোকের দৈববাণীক্প প্রতি অটল বিশ্বাস 

ছল। বলিতে গেলে খেতুরির মহোৎসব এই মহামহ্মাঘিত! বাণীরই 
বর্য্যের পরিচক়্। তিনি যেগ্রামে যেখানে যাইয়। বৈষ্ণব্গণকে তীহার 
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তাহার অন্্গমন করিক্নাছিল। ভারত ইতিহাসে প্রে্ভক্কতিতে, রমণীর সমাজের 
উপর আধিপত্যের কথ! কমই পাঠ করিয়াছি। পতি-ভক্তিতে ন্মেহ, মমতা, দয়া, 
পরহ্ঃখকাতরতায় ভারত-ললনা' অতুবনীয়া। ক্রীতদাস উদ্ধারিমী ইংরেয- 
রমণী স্পৃশিল বা কারাকেেশ নিবারিগী নাইটেনগেল্ ভারত রমণীর 

উপচীকি3ধার আলেখ্য হইতে পারে, জন অব আর্ক বীরবীর্য্যে পাশ্চত্যতূমি 
স্তস্তিত করিতে পারে কিন্তু রমণী ধধ্যাভাঁবে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলা 
যাইতে পারে না। কৃপাণ করে জঙ্পৃষ্ঠে ভারত-ললনাকে বিপক্ষের সম্মুথে 

সৈন্য পরিচালনা করিখা বিজয়ী লাভ করিতে দেখিয়াছি, আপনার 
পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অম্লান বদনেও জলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে 
দেখিয়াছি, পরপুত্র রক্ষার জনয 'আপন আত্মজ্মকে কৃতাস্ত কবলে নিক্ষেপ করিতে 
দেখিয়াছি, মহামহোপাধ্যার় পণ্ডিতঘ্য়ের তর্ক-যুদ্ধের মধ্যস্থ হইতে দেখিয়াছি, 

কিন্তু প্রেমবন্যায় সমগ্র মানব সমাজকে ভাসাইয়া, জনন্টুর.এস্সহে মুহাশক্তির 

প্রভাবে মানব হৃদয়ের €প্রমভক্তির রত্সিংহাসন্য পাতিয়া লোক-শিক্ষার পথ 

একেবারে উম্মুক্ত করিতে আমর! (দেখি নাইন এই কার্যে একমাত্র হিন্দু 
ললনাই বরণীয়া। এই জন্য* আঙ্গও হিন্দু সমাজ, শত সহত্রের বিপ্লবের ঘাত, 
প্রতিধাত প্রতিহত করিয়া অটল অচল হিমান্দ্রির মত আপনার স্বতন্তরতা রক্ষা 
করিয়া দাড়াইয়া আছে। 

সে কালে তীর্ঘদর্শনাি কার্য্য একটি দুর ব্যাপার ছিল। একাকী কাহারও 

' ভীর্থাদি দর্শন কার্য্য সমাধা কর সাধ্য ছিল না! । একে হুর্গম দীর্ঘ পথ, তাহার 

উপর দন্থ্য আদির ভয়। একাকী কেহ এমন দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিতে ভয় পাইত। সকলেই ন্থযোগ প্রয়াণী হুইয়৷ থাকিত। দেশের গণ্য- 
মান্য লোক তীর্থ পর্য্যটটনৈ বহির্গত হইলে অনেকেই তাহাদের সঙ্গ লইত। 
দৈববাণীর অনুজ্ঞায় জাহৃবী ঠাকুরাণী তীর্ঘ পর্যাটনে বাহির হইবেন। এই শুভ 

মুহুর্তে জাহ্ুবী-ঈশ্বরী গ্রেম-প্রবা প্রবাহিত করিয়া! সকলকে জানাইয়াছিলেন 
যে খেতুরের উৎসবান্তে তিনি, বৃন্দাবন যাত্রা! করিবেন। বৃন্দাধনের বৈষণব- 
সমাজ তাঁহার সন্দর্শনাশায় উদগীব হইয়া তাহার পথগানে চাহিয়াছিল, গৌড়ের 
ভক্তবৃদ্দের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা তাঁহার সঙ্গে তীর্থ * দর্শনে যাইতে পারে।. 

পরমাহলাদে বছ প্রেমিক তাহার অন্থগমন করিয়াছিল । উদ্ধররঙ্গের গ্রাম 

স্বাহবী ঈশ্বরীর পদার্পণে ধন্ত হইয়াছিল । এই সংসারের জ্যত কিছু মনৌমরদ 
যত কিছু গ্রীতিগ্রদ যত কিট সুন্দর সকলই এক চরে গ্রধিত হইয়া ভাব 
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সেবাব্রতে নিযুক্ত হইয়া, আপন আপন স্ভাবধর্শের বিকাশ করিয়া থাকে। 
খ্য বৈষবগণ ধর্ধার্থী নরোত্বমের সাধু সংকল্পের সাহাধ্যা্থী হইয়া খেতুরে 

এক মহারাজন্য় যজ্সের অবতারণা করিয়াছিলেন। কবি নরহরি চক্রবর্তী 
জাহ্বী ঠাকুরাণীর সহ সমুদয় বৈষ্ণব সমাড়কে উৎসব স্থানে খেতুরে উপস্থিত 

করিয্না আমাদের জন্ত সেকালের একটী সম্পূর্ণ প্রতিনিধির তালিক! লিপিবদ্ধ 

করিয়! রাঁধিয়াছেন। অতীতের বিশ্বৃতির গর্ভ হইতে আমরা অতীতের সেদৃশ্ঠ 
ফবির ভাষায় কৌতুহল নিবৃতির জন্য 'এখানে দেখাইতেছি অতীতের সহিত 
বর্তমানের কি অভিন্ন সম্বন্ধ ;__ 

(১) 

খড়দহ ;--তথায় ছিলেন রুষদাস অত্যুদার | 

হুর্যযদাস সারকেল জেষ্ঠ ভ্রাতা তার ॥ 
শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর 
মুরারী চৈতন্য জ্ঞান দাস মনোহর ॥ 
কমলাকর পিপলাই 'প্রীজীব পণ্ডিত। 

মাধবাচার্্য যার চেষ্টা সুবিদিত ॥ 

নৃসিংহ চৈতন্তদাস কানাঞি শঙ্কর ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর । 

শ্ীমীন কেতন রামদাস মহাশয় ॥ 

নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেমময়। 
চি ক গা গা 

ঈশ্বরী আজ্ঞায় 'শ্রপরমেথরদাস। 
করিল গমন সজ্জ| হইয়। উল্লাস | 
কী চি গ্ী কী রী 

রুঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন। 

জগদীশ পঙ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম ॥ ইত্যাদি 

(২) 

খড়মহ হইতে সকলে অস্থিকা আসিলেন তথায় 

জাহুবী-ঈশ্বরী হৃদয় চৈতন্তেরে । 

কহির্ঠলিন সকল গ্রস্ত হীাবা হা | 
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শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস। 
হেনকালে গণ সহ আইলা প্রভূপাশ ॥ 
শ্রীচৈতন্যদাস আদি স্থির কৈলা মনে । 

খেতি যাইব শ্রীউৎসব দরশনে | ইত্যাদি 

(৩) 
অদ্বিক! হইতে" লকলে শান্তিপুদ্ধে আমিলেন তথায় 

শ্রীচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয়। 

বিচ্ছেদে জর্জর দেহ-ধারৰ সংশয় ॥ 
শ্রীসীতা মাতার আজ্ছ! করিতে পালন । 
খেতরি যাইতে হবে প্রভাতে গমন ॥ 

(৪) 

শাস্তিপুর হইতে “সকলে নবদ্বীপ আসিলেন তথায় ঃ__ 
শ্রীবাসপত্ডিত ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি। 
যত্ত্ে কহে মাধবাচার্য্যাদ্ি প্রতি ॥, 

অচ্াুতের ভ্রাতা শ্রীগোপালময়। 
শ্রীকান্গ পঙ্ডিত বিষুদাস মহাশয় ॥ 
বনমালী দাস আদি অতি বিজ্ঞগণ। 

পরম্পর হেল মহা আশ্চর্য্য মিলন | ' ইত্যাদি 

(৫) 

নবদ্বীপ হইতে সকলে আকাইহাট আমিলেন £-_ 

আইল। আকাই হাট কৃষ্তদাসের ঘরে ॥ 
পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে। 
আপন! মানয় ধন্ত আনি নিজ.বা্সে ॥ ইত্যাদি 

(৬) 

তথা হইতে কণ্টক নগরে £- 
প্রথমেই কুষ্ণদাস ঠাকুর আসিয়া । 
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তথা আইল শ্রীরঘুনন্দন গণ সাথ । 

শিবানন্দ সহ আইল! মিশ্র বাণী নাঁখ ॥ 
বল্পভ চৈতন্চদাস ভাগব্তাচার্যয। 

নর্তক গোপালজিতা মিশ্র বিপ্রবর্ধ্য ॥ 
রথুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব« 

শ্রীনয়নানন্দ মিত্র মণল বৈষব | 
আইলেন ছে বহু প্রভু প্রিরগণ । 
পরম্পর হৈল অদ্ভুত মিলন ॥ 

এই শেষোক্ত বৈষ্ণবগণের নিবাস ধনবিষুপুর। রাজা বীর হাশ্িরের 
সভাসর্দ ব্যাসাচাধ্যের সহিত ইহার1-কণ্টকনগরে আসির়াহলেন । তথা হইতে 

খেতুরি গমন করেন। 
উৎকল হইতে ্ামানন্দের সহিত নিম্নলিখিত বৈষবগণ আগমন 

করিয়াছিলেন; 

শ্রীবাস গোঁকুলানন্দ ব্যীস চক্রবর্তী । 

রামচন্দ্র গ্রোবিন্দাদি কবিরাজ খ্যাতি । 
টট্টরাজ রামকৃষ্ণ মুকুন্দাদি সনে । 

মিলনে যে আনন্দ বণিব কোন জনে ॥ 
শ্রশ্তামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি। 
সবে মিলাইল। নরোত্তম গুণনিগ্রি ॥ 

এই সব বৈষ্ণবগণ মধু উৎসব দেখিতে বা আনন্দ করিতে আইসেন নাই। 
সকলেই সাধ্যান্ুযারী উৎসবের আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে কৰিয়। আনিয়া ;-_ 

এথা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম। 
শ্রকিশোর আদি সবে সর্বাংশে উত্তম ॥ 
যেসব সামগ্রী আনিলেন দেশ হৈতে। 

তাহ! রাখাইলেন গৌরাঙনগের ভাগারেতে ৷ 

দেশ বিদেশ হইতে [হ্ধী ভক্তগণ আপন আপন সাধ্যমত উপচার সঙ্গে 
লইয়! সপ্তদশ শতাবীর এই জাতীয় মহা -সশ্মিলনের প্রতিনিধি-স্বর্নপ উত্তর বঙ্গের 
এক্জন রাজার আহ্বানে জান্বী-ঈশ্বরীর আকর্ষণে খেতুর গ্রামে আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্রবানী হিন্দুর এই প্রথম জাতীম্র সন্মিপনে, ব্রান্ধণ, 
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উজ্জীবিত হইয়া, প্রাণের আবেগে, প্রেমের আমন্ত্রণে, ভক্তির মহিমায় এক. 

মহাশক্তিতে অন্মপ্রািত” হইয়া প্রেমের যে মহাসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, আমর! 
আজ বিংশ শতাবীয় প্রথমে তাহার ক্ষীণ রেখা টানিত্তে অসমর্থ হইয়া বলিতেছি 

“এক জাতি, এক ধন্ম, এক সিংহাসন * 
সফল বৈষ্বের শুভ$গমন হইলে রালাসস্তোষ দত্ত তাহার্দের যথোপযুক্ত 

বাপস্থানাদির ব্যবস্থা করিলেন । * শ্রীনিবামাচার্যয ও নরোত্মম, তীহাদের 
তত্বাবধায়ক প্রভৃতি নিয়োজিত করিয়াছিলেন । কবি নরহরি বিনা আড়ঘরে 

অল্প কথায় তাহ! নিম্নলিখিত মতে বর্ণনা করিম্ছেন ;- 

গণ সহ ঈশখ্বরীর বাসা হৈল যথা । 
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিল! তথা ॥ 
রঘুনাথ আচার্য্ের বাসাঘরে। 

করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপুরে ॥ 

প্রীফদয় চৈতন্টের বাসা বেইথানে | 

তথা শ্তামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে ॥ 
শ্রীচৈতন্ত দাস আদি যথা উত্তরিল! . 

শীনৃূনিংহ কবিরাজে যথা নিয়োন্িলা 
শ্রীপতি শ্রানিধি পণ্ডিতাদি বাঁসাঘরে। 

করিলেন নিযুক্ত ব্যাস আচার্ষ্েরে ॥ 

আকাই হাটের কৃষ্দাসাদি বাসায় 
হইল! নিযুক্ত শ্রাবল্পভীকাস্ত রায় ।* 
শ্রীরঘুনন্দনগণ সহ যেঁ বাসাতে। 

শ্রগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে ॥ 

বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদির ঘরে । 

সমর্পিল। রাজরুষণ কুমুদ আদিরে। 
শ্রীফছনন্দন চক্রবর্তী বাঁসাস্থানে। 

নিয়োজিলা যত কবিরাজ ভগবাঞে ॥ 

আর আর বৈষ্ণবগণের বাস! যথা । 
সমর্গিলা শ্রীগোপীয়মণ আদি তথা ॥ 
সর্বত্র বাইয়া! সবে করি পরিহখুর 
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এইন্রপে সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইলে হিন্দুর প্রাচীন প্রথানূসারে রাজ! 
সম্তোষদত্ত সকলকে সভায় বরণ করিলেন। এ বরণ তষ্টব/কিছুই নহে সকলকে 
বন্্রদান। সকল মোহাস্তগণ সম্তোষচিত্তে “বরণ” গ্রহণ করিয়া তাহা পরিধান 

করিলেন। ডোর-কৌপিন-সর্ধস্ব বিষয় বৈরাগাশালী ভোগ-বিলাসশৃন্ত প্রেমভক্তি- 
দাতৃগণের এই পট্টবন্ত্র পরিধান কেম্্রব ভারতীর প্রবর্তিত সন্ন্যাস ধর্মের বিরোধী 
বলিক্ন! আমর! মনে করি | এই খানেই আমর! দেখিতে পাই অলক্ষো ভোগ- 
বিলাসের শিখ! ধীরে ধীরে বৈষব-সমাঁজে জলিভেছে। ভক্তের *প্রভু* ,তক্তি 
তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে। সেই জন্ঠ কবি বলিয়াছেন ;-_ | 

সোণার বিগ্রহ করি পৃজ এক দিন। 
সেওরে পরশ দোষে হয়রে মলিন 1 

যে দেশে সাধকের সাধনায় দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়াছে, যে দেশের 

মন্তরশ্তি মহিমা-হীন হইয়। শব্দ উচ্চারণেই শেষ হইয়াছে, যে দেশেব ভক্তগণ 
আপনার প্রবৃত্তি উপাস্য দেবতা অর্পণ করিয়া! চিত্তের বিরাম লাভ করিয়া 

থাকে, সে দেশের লোকের অধঃপতন অবস্ঠাবী । সেই দেশ কেবলমাত্র 
- তান্ত্িকের সাধনার উর্ধর ক্ষেত্র 

যে মন্দিরে ষড়বিগ্রহ স্থাপন হইবে তাহার বিস্তুত প্রাঙ্গনে এই 

মহাঁধিবেশনের স্থান নিন্দি্ট হইল। মোহান্তগণ যাবতীয় ভক্ত ও বৈষ্ণধগণ 
সহ সেই সভায় যাইয়া উৎসবের দিনে উপবেশন করিলেন। সে দিন ফাল্গনী 

পুণিমা তিথি। চ্যত-মুকুল-সন্থুল পাপিয়া-কোকিল-কৃলআরাবিত বঙে পর্ণ 
বসন্ত বিরাজমান। আকাশ নির্ল, জ্যোতন্লা পুলকিতা! ফামিনী, মানবের মনে 
আনন্দের উৎস ছুটিতেছে ৷ সেই সময়ে শুভ মৃহ্র্তে ম্হাসম্মিলন আরন্ত হইল 

কবি সরল ভাষাক্ন তাহার কেমন একথানি সম্পূর্ণ ছবি আকিদ্তা আমাদের চক্ষের 
সাম্নে ধরিয়। দেখাইতেছেন )-_ 

শ্রীমন্দিরের অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত। 

হইয়াছে সর্ধ প্রকারেতে সুশোভিত ॥ 
চন্ত্রাতপ তলে অতি অপূর্ব আসন। 
যাহাতে বসিলা আসি শ্রীমোহাস্তগণ | 

বসিলেন শ্রীজান্তবী ঈশ্বরী যেখানে । 
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স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা। 

নারিকেল ফল আদি বেষ্টিত আমশাখা ॥ 
জলে পুর্ণ কলস শোয়ে স্থানে স্থানে। 
সব দেখিয়া গেলা আচার্য স্থানে ॥ 

শ্রআচাধ্য সর্ধ মোহাস্তেরে নিবেছিতে । 

সবে গিয়া বসিল্বা প্রার্জনেতে আসনেতে ॥ 

হইল অপূর্ব শোভা জিনি চন্দ্রগণ। 
পরম্পর,বাক্য সুধা করে বরিষণ ॥ 

প্রথম দিন ভাগবতগণ সভাধিিত হওয়ার পর ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ যে ষে গ্রস্থ 

পাঠাইয়াছিলেন তাহারইটু ও চার" কাঁধ্য হইয়াছিল। চৈতন্থ চরিতাম্বতের বশে! 

সৌরভে সকলেই আমোদিত হইলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যের «ই দিন চিরম্মরণীল্ 

হইয় রহিয়াছে । এই দিন বাঁঙ্পালা ভাষার কবিতা গুমাণ খ্বরূপ' সংস্কৃত কবি- 

গণের ক্লবিতায় স্থান পাইয়'ছিল। আর বাঙ্গাল! কষাবে)র সংস্কৃত টীকা এই 

দিনে সমাজে প্রচারিত হইয়। বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবাথিত করিয়াছে। এইক্সপে 

প্রথম অধিবেশনের দিনে পবিজ্রঃ ্রসথাদি প্রচার কাধ্য শেষ হুয়। অপবিত্র ধার 

তার লেখা, গ্রন্থ, ভক্ত বৈষ্ণবের পাঠ্য নয় ইহাই সমাজে প্রচারিত হইয়াছে । 
এই সাধু নীতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যে সে গ্রস্থ সমাজে প্রচারিত হই 
অনিষ্ট সাধন করিতেছে । 

দ্বিতীয় দিনের সভার অধিবেশনে পুজা৷ পদ্ধতির বিচা করিয়া বৈষ্ণব 

মোহ্যস্তগণ স্থির করিলেন 
“জ্রীরপ গোন্বামী কত গ্রন্থাদি বিধানে | 

হইবেনসকল ক্রিয়! অতি সাবধানে ॥ (নরে।ভম বিলাস ) 

পূজার. নিয়ম ও ক্রমাদি স্থির হইবার পর ধিগ্রহের নামকরণ হইল। 
ভক্তগণ সকলে একবাক্যে বলিলেন, . 

*ভ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভীকাস্ত শ্রীব্রজমোহন। 
প্রীকষণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥:১ 

অতঃপর গোস্বামী মোহাস্তগণ শ্রমান্দরে বিগ্রহ স্থাপনের অনুমতি প্রদান 

করিলে ষড় বিগ্রহ ষথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। জগতের সকণ অমঙ্গল দূর. 

করিয়া উৎসাহ ও ভক্তির গভীর নিনাঘে ভক্তগ্রণ হক্রিবোল, ইরিবোল | ধ্বনি 
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স্বর্গীয় সৌরভ ও শাস্তি আনয়ন করিজেন। স্বর্গ হইতে ভগবান ধেন ভক্তবাঞ্থ! 
পূর্ণ করিবার জন্য সচ্চিদানন্দরূপে ভচ্ক্তর আহ্বানে, (দখা দিলেন। খেতুরে 
আনন্দ সাগরে ঢেউ উঠিয়া জগত সংসার প্লাবিত করিল! অতি পাষণ্ডেরও মন 
গলিয়৷ গেল। থাহারা কৌতুক দ্বেখিতে ও প্রেমের পিংহাসন ঠাট্টা তামাসার 

বিদ্রুপে উড়াইয়। দিতে* আসিয়ান্িল তাহারাও সে দৃশ্ত দেখিয়া ভক্কিতে 
স্তভিত হুইয়৷ মৃচ্ছা গেল। জগত '€্রম-উক্তির ঈয়-ঘোষণা করিল? কৰি 

গাইয়াছেন চির-প্রবাহিণী ভয়াবহ! পদ্মা নদীও আপনার আ্োত হঈঈথ করিয়া 

সে দৃশ্ঠ 'অচল হইয়া দর্শন করিয়াছিল। প্রেয়ে মাতোয়ারা মোহাস্তগণের 

অনুমতি পাইয়৷ তাহার কৃত “গড়াণহাটী” কীর্তন তরঙ্গে দ্রিক-সকল প্লাবন 

করিলার মানসে, 

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে । 

সুসজ্্ হইতে আজ্ঞা দিল! দেবীন্দাসে। 

তখন দেবীদাস, গ্রোকুলদীস, বললভদাস, গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি পোঁবকঠ 

গ্ায়কগণ ও সথমধুর .বাঁদকগণ সহ কীর্তন ্াবন্ত করিলেন। কবি নরহরি 
দেবিদাসের গীতবাচ্ের প্রশংসা! করিস্াছেন 7 

হেন প্রেমময় কভু ন1 শুনিম্থ। 

এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলু॥ 

নরোত্তম কঠধ্বনি অমুতের ধার | 

যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণ৷ বারে বারেবার ॥ 

কি অদ্ভূত ভঙ্গী প্রকাশয় গানে। 
গন্ধর্র্ব কিন্নর |ক উহার ভেদ জানে ॥ 

নবস্থীপচন্ত্র প্রভু শচীর নন্দন ।' 
ই কৈলা আকর্ষণ 
্ হে পরে যুঝি নানার 

বিগ্রহ স্থাপনের পর বৈষ্বগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন কর! হুইল। 
কাহাকেও অগ্র পশ্চাৎ সম্মান প্রদর্শন কর! হইল না। মহাভারতের রাজনুয় 

বজ্ঞকালে অগ্রে যুগাঁবতারের পুজ। হওয়ায় সেই অসংখ্য নৃপসাগর সংক্ষোভিত 
হইয়! বিক্রোহের অবতারণা! করিয়াছিল। দেবব্রত তীন্মের' ক্দসীম সহিফুত| 

তার লীম। অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এই বৈফব রাজন্থয়ে সে প্রকার 

কোনও বিভ্রাট সং্গতৈ হয় নাই। আমন্ত্রণকারীর! সভা মধ্যে" 
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পৃথক পৃথক পাত্রে শ্রীমালাচন্দন |" 

ওরশ মোহাস্তের পাশে কৈলা সমর্পণ ॥ 

সভে প্রেমাঁবেশে পরম্পর উল্লাসিত। 

'প্রীমালা চন্দনে সবে হৈলা বিভূষিত | 
শ্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শন" 
জয়! জয়! ধ্বনি করিলেন সর্বজন ॥ 
বাজিল বিবিধ'বাগ্ঘ হৈল কোলাহল । 

যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল [ নরোতম বিলাস 

সংকীর্ভন সন্বন্ধে দৈববাণীর কথ! আমর উল্লেখ করিয়াছি। এই মহা 

মহোৎসবে শ্রীগৌরাঙ্গ, ঞ্গ্বৈতাঠীর্য, নিত্যানন্' প্রভৃতি সংকীর্তনে যোগ দিয়া, 
ভক্তগণের সহিত মিশিয়া প্রেমমদে মাতিয়! নর্তন করিয়াছিলেন। আবার যখন 

সংকীর্ভন করিতে করিতে অন্তহিত হইলেন, সকলে মহাশোকে” অভিভূত হইয়া! 
কাদিয়াছিলেন! কৰি নরহরি ইতিহাস লিখিয়ীছেন, কাব্য লেখেন নাই। 

তাহার সময় গছ্ে কাব্য লিখিবার প্রথা থাকিলে সম্ভবতঃ তিনি পদ্ধে লিখিতেন 
না। কিন্তু এই সংকীর্তন ব্যাপারে মৃত-ব্যক্কিগুণকে অতীতের নিলয় হইতে 
আনিয়া! সংগীত তরঙ্গে স্বর মিলাইয়। যে নৃত্য করাইয়াছেন'তাহ! আমাদের চক্ষে 

অতি অস্বাভাবিক হইলেও প্রাচীন লোকেপ্প নিকট অধিশ্বীস্ত ছিল না । ভারত 

পন্কজ-রবি মহামুনি ব্যাম বিধবা কুরুললনাগণের শোকসম্তপ্ড হৃদয়ে শীত্তিবারি 

বর্ষণের নিমিত্ত কুরুবীরগণের ছায়াম্য়ী মুর্তি কুরুক্ষেত্রের শ্বশানে আনয়ন 

কৰ্রিষ্বা। তাহাদিগকে ক্ষণেকের জন্য দেখাইস্বা আপনার, অলো'কসামান্ত যোগ- 

বলের ও ইচ্ছাঁশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । কুবি নরহরি বেদব্যাসের পদাঙ্কাস্ুদরণ 

করিয়া অতীতের সহিত বর্তমানের এক নবীন সন্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার 

নিকট আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও চিস্তাশক্তি অগ্রসর হইতে পারে না। দার্শনিক 
আজও সে তত্বের সন্ধান পান নাই। আধুনিক প্রেততত্ববিদগণ দেই তত্বছায়া 
আলোড়ন করিতেছেন মাত্র । 

শুকু-পঞ্চমী হইতে আরম্ত হইয়া ফাল্তনী-পৃর্ণিমা পুর্যস্ত এই মহা-সম্মিলন 
হইয়াছিল । এই মহাধিবেশনে কয়েকটা প্রস্তাব সর্ধ-সম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত 
হইয়াছিল। | 

:১। বৈষ্ণব ধর্শের ও গ্রন্থের প্রচার। $। নূব নব বিগ্রহ্র পতি বে 
৩। তীর্ঘভ্রমণাদি। এপ খু 
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প্রথম প্রস্তাবানূনারে কার্ধ্য করিবার জ্বন্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রচারক রূপে 

শ্রীনিবাসাচার্ধ্য, শ্তামানন্দ ও নরোত্তম দাস, বারেন্দরভূয়ে.ব্লাটদেশে ও উৎকলে 

নধর প্রচার করিয়াছিলেন। ইচার! অধ্যাপকের আসন পরিগ্রহ করিয়া 
বৈষ্ণব শাস্তাদির অধ্যাপন! করাইয়া সাধারণ্যে প্রচার করাইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় গস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে জাহ্নবী ঠাকুরাণী আপনার শিষ্যাদিসহ 

তীর্থাদদি ভ্রমণে বহির্গত হন। তীর্থ-দর্শনাভিলাষে শত শত ভক্ত তাহার 

অন্ুগমন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকেও এইভাবে তীর্থ-দর্শনাঁদি করিয়া 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবসর এবং স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই সময়ে গৌড়ীয় 
গোদ্বামীগণ ব্রজধামে প্রাধান্ত লাভ করিয়া বিরাক্জ করিতেছিলেন ৷ তীহার্দের 

স্বদেশ-সেবা-ব্রত উদঘাপনের ফল-ত্বরূপ বঙ্গে বৈষব গ্রন্থবলী ও ধর্মের প্রচার 

হইয়াছিল। 
তীর্থ ভ্রমপাণি প€রসমাণ্তির পর শ্রীজাহবী ঈশ্বরী খড়দহ গ্রামে শ্রীমৃতির 

প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য মহামহাবৈষ্ণবগণ খেতুরের মত বোরাকুলী গ্রামে 
একত্র হইয়া মহাঁমহোৎসবে মাতিয়। সংকীর্ভন করিয়াছিলেন। এই পবিত্র দিনে 
নিখিল পুণ্যাত্মা বৈষ্করগণের সম্মিলনে মনপ্রাণ 'ওগবানে অর্পণ করিয়া বৈষব- 
ইতিহাসের কবি ননহরিদাস চক্রবর্তী শ্ীনিবাসাচার্ষ্ের নিকট বৈষ্ণব ধর্দে 

দীক্ষিত হুইয়া সংসার তপোঁবনে পরিণত করিয়া ধন্য ।হুইয়াছিলেন। আজ দাস 
উপাধি গ্রহণে বা ব্যবহারে আমরা লজ্জিত হই। দাস উপাধির সহিত ষেন 

আজ হীনত! বা! নীচতা৷ উকিঝুকি মারিয়া! আমাদের নৈতিক বলের ধ্বংস করিয়া 

দিয়াছে। সে বিনয়, সে সৌজন্য আর যেন আমাদের মধ্যে নাই। লোবখণ 
পরিশোধার্থে আমর। মানব সমাজের দঃস । এ মহা-শিক্ষা আমরা তুলিয়। গিয়াছি। 

দ্রাস শব্ধ যোগে আমাদের দীর্ঘতা ব্যাকরণের পরিমারগ হুম্থতা! প্রাপ্ত হইয়াছে। 

আমর! কৃত্রিম সম্মানের পক্ষপাতী হইয়া আত্মসম্মান হারাইয়াছি। স্থতরাং 
“দাস” উপাধি ধারণে আমরা এখন লঙ্জিত। এককালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ শুড্র 

দাস উপাধি গ্রহণে আত্মগৌরবে চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিকে আলিঙ্গন করিয়া 

দাশ্যভাবে বিভোর হইয়া সংসারে প্রেম-প্র্রবণ প্রবাহিত করিয়া আপনাকে 

কৃতার্থ মনে করিতেন। আজ আমর! আত্মদাঁস হইয়াছি, সে জন্য বশ্ততার চিন 

দাস শব্ষকে নামের একদেশ করিতে চাহি না। দাস্ত বৃত্বিতে আমাদের সম্মান 

বৃদ্ধি পাইক়্াছে, তাই নায়ের শেষে থা ভাঁুড়ী, বন্ মজুমদাক্স, ঘোষ চৌধুরী 
কোনিহ যোগ করিরা সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছি। মহামতি এড্মস্টবার্ক 
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বিলাতি সমাজের ইতিহাস পধ্যালোচনা করিয়া 'বলিয়াছিলেন (7.27790 

0:57707/). ভূম্যধিকারটু জমিদার সম্প্রদায়। আমাদের দেশে ইহার অভাব 

নাই। 

এই ভাবে পন্মাবতীর উত্তর তীরে গোগালপুর রাজ্যের গাজধানী খেতুর 
গ্রামে বৈষ্ণব মহাসশ্মিলন হইয়াছিল । ,বজদেশেন্ন ইহাই প্রথম জাতীয় 
সম্মিলন । এই মহাধিবেশনের ফলে, বঙ্গদেশে শিক্ষা দীক্ষার আত ভিন্ন দিকে 

প্রবাহিত হইয়াছিল, এই সময় হইতে জ্ঞান ও সাধন! জাতি-গত সম্পত্তি ন! হইয়! 
মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি, হইয়াছিল। সেই অধিকার ফলে বাঙ্গালী জাতির 

জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল। সেই অধিকার ফলেন্উনবিংশ শতাবীতে বঙ্গদেশে 

সর্ব-প্রথম ভারতবর্ষের জাতীয় 'মহাসন্মিলন হই্য়াছিল। 

এই মহোৎসবান্তে রাজ! সস্তোষ দত্ত আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সম্মান প্রদর্শন জন্ত 
নানাবিধ সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। কবি সেই সকল 'সাম্দগ্রীর এই বর্ণন! 
করিয়াছেন £-- 

এথ। ্ রীসস্তে়,রায় কৈলা*আয়োঞ্জন। 

তান্থুল আদি সহ বাটা অতি বিচক্ষণ | 
থাল বাটা ঝাড়ী আদি অপূর্ব গঠন ॥ 
ত্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পটবস্ত্রাদি আসন ॥ 
এ সকল প্রত্যেক দিলেন মোহাস্তরে ৷ 

এই হেতু পৃথক পৃথক সম্জা করে॥ 

, এতদ্বাতীত মোহাত্তগণের সঙ্গে ষে সকল ভক্ত বা অন্চরগণ আসিয়াছিলেন 
তাহাদিগের প্রত্যেককে “অপূর্ব বস্ত্র ও মুড্রাদি” দিয়াছিলেন। এইরূপে বিতরণ 

কার্ধ্য শেষ হইলে উৎসবন্ভঙ্গ হইল। এই সময় বৈষ্ণব ধর্মের চরম উন্নতির 
দিন। আবার এই সময়েই বৈষ্ণবগণের প্রেমতক্তির জোতঃ ক্রমশ: শিথিল 
হইয়! বিশাল শ্রোতে বিলীন হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার ব্যাঙ্চার 
বৈষ্ণব নামে পরিচিত সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়। বৈষব নামে দ্বণা ও লজ্জার 
রেখা টানিয়া পরিচিত হিন্দু সমান্জ হইতে পৃথক.করিয়া দিয়াছিল। 

এই মহাঁসন্মিলনের যে সমাজ সেই সমাজের বৈষ্ণবগণের জীবনী পর্বযালোচন৷ 
কৰিয়। দেখিলে নিঃসঙ্দেহে ইহার তারিখ আমর নির্দেশ করিতে পারি। 

রাজ। মানলিংহ লে সময়ে বাঙ্গালার শানকর্তা। কবি মুকুণীরাম তাঁহার “চওঁসি” 
'কাধ্যের সুর ভগজিয়া নব ভালে বঙ্গদেশ মোহিত । ১৫৮২ খানে 
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বাঙ্গালার এই এতিহাসিক তারিখের নব পর্য্যায় আরব্ধ হইয়াছিল । এই উৎসবকে 
প্রতিবৎসর ছুর্গোৎসবের পর পক্ষবযাপী একটা মেন! খেতুরে বসিয়। আজও জীবিত 
রািয়াছে। এই মেলা ঠাকুর নরোত্তমের তিরোধানের পর হইতে হইতেছে । 
উত্তরবঙ্গের যাবতীয় বৈষবগণ এই ম্নেলায়- যোগ দিয়া থাকেন। খেতুরের অপর 
নাম এখন “প্রেমতলী”। উৎসবান্তে যেদিন বৈষ্বগণ তরণী আরোহণে ভাগিতে 
ভামিতে বুধরী অভিমুখে রওনা হইয়! যান (স্ইদিন গোপালপুররাজ্যের আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা। কীদিয়াছিল। ভক্ত প্রেমীশ্র-বিগলিত নেত্রে দীর্ঘস্বাসে বলিয়াছিল 
আজ হইতে খেতুরী স্বাধার হইল। .পদ্মাবতী উত্তর, বঙ্গ হইতে তরী পূর্ণ করিয়! 

বুধরীতে উজান প্রবাহিতা৷ হইযোন। বৈষম্যের ঘোর অন্ধকার বিভীষিক! মৃষ্তিতে 
উত্তর বঙ্গ গ্রাস করিল। কবি ভারতের জাতীয় তীর্ঘস্থানগুলির স্থৃতি লোপ 
পাইতে দেখিয়া কাতরকঠে দেশের কর্ণে কর্ণে গাইতেছেন £__ 

“সে মেরাথন থার্মপলী' 

হয়েছে শ্রাশান স্থলী, 
গিরীশ ত্বাধারে তার পরোহাইছে রাতি। 
এই কি কালের গতি এই ক. নিয়তি ॥৮ [ হেমচন্দ্র] 

( ক্রমশঃ ) 

রর শ্রীকালীকাস্ত 'বিশ্বাস। 

শ্রীচেতন্যদেবের হরিনাম প্রততিষ্ঠ 
সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে গর্বনাশ 

নীচ শৃষ্র দ্বারে করে ধর্খের প্রকাশ ॥ 
বেশী বাড়াবাড়ি করিলে দর্পহান্নী মধূস্থদন তাহা সহিতে পারেন না। 

ভারতের বর্ণাশ্রম-ধর্ম হিন্দু ধর্শের ও হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। এরূপ অধিকারী- 

ভেঙে ধর্ম-সাধন-প্রণালী জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, প্রত্যেক বর্ণের জন্ত 
প্রতি আশ্রমের জন্ত ধর্মানুঈীলন পৃথক ; ষথাশাত্ত্র সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইলে 
এই বিধানে জীবের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কথা নাই। কিন্তু এ যে পরম 
(বম রাজ-াসাদ 'দৈখিতেছ। উহার মৃততিকাত্তর হইতে সৌধচূড়! পর্য্যন্ত প্রতি 
অংশই প্রতি অংশের পরিপোষণে নিধুক্ত আছে। কাহার বিছুমাত্র বঝ)ভিচার 
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হইলে, ভিত্তি হইতে বা প্রাচীর হইতে কোন ক্ষুদ্র অংশ বিপর্যস্ত হইলে, সুরম্য 
রস মুহুর্তে ভূমিসাৎ হইয়া,.যাইবে। কেহই ধ্বংশ হইতে রাজ-প্রাসাদকে রক্ষা 

করিতে পারিবে না । কালধর্থ্ে কযিতকাঞ্চনেও মলিনতা জন্মে; পরম সুক্ষ 

ক্ষীর্সর নবনী টকিয়া মায়, সেইজন্য সকল বিষয়েই সংস্কার প্রয়োজন হয়। যখন 
গুণের বিচার উঠিয়। গিয়! বর্ণ-বিভাগ বংশগত হইয়া পাকা গণ্তীর মধ্যে যাই! 
পড়িল, যখন বর্ণশরেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধূর্ম বস্তটাকে স্টীস ন। ভাবিয়া একেবারে 

নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করিয়া তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, 
যখন ব্রাঙ্গণেতর জাতি চিরদিনের মত হিন্দুধর্মের উচ্চাধিকার কেন মধ্যাধিকার 

হইতেও জবরদন্তীর সহিত বিতাড়িত হইতে লর্গলেন-__যখন শুদ্রাদিকে ধর্ম 
শিক্ষা হইতে দূরে, অতিদুরে রাণিয়াও ব্রাঙ্গণেরচসন্ত্ট নহেন, নিকৃষ্ট পশু অপ্ক্ষোও 
তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন, শূদ্রের সহিত ব্যবহার দূরে থাকুক 

তাহাদের মুখ-দর্শনও সন্নাসী ব্রাঙ্গণগণের নিষিদ্ধ বলিয়। "পাক্কা আইন হইয়া 

গেল -ফলকথ! যখন বর্ণাশ্রম-ধশ্ম বন্ত ছাড়িয়া কেবলমাত্র খোসা লইয়া আসর 

জমকাইয়া বসিয়া রহিলেন, সেই সম শ্রীচৈতন্তদেব আবিভূতি হইয়! সমাজ মধ্যে 

ভীষণ তোলপাড় উপস্থিত কক্সিলেন। তিনি নিজে বোদক্ ব্রাহ্মণ, সর্ব-শাক্বিদ 

অসাধা রুণ পণ্ডিত । জগতে যাহার পাগ্ডিত্যের নমবক্ষতা, যতি নো মন্রষ্যের 

এমন পাস্থিত্য আছে কোথা । 

হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস; নাই যথা ॥” 

শান বিচারে সকলেই পরাস্ত হইয়া ধাহাকে «বাদী সিংহ” উপাধিতে বিভূষিত 
কারুয়াছেন, সেই, অদ্ধিতীয় প্ডিত-বেশরী হিন্দুর শ্বাস্্রসমুদ্র মন্থন করিতে 
লাগিলেন__ক্ষীরসমুদ্র হইতে অপূর্ব নবনীত উদ্ধার হইতে লাঙঠ্লি। সর্ব 
প্রথমেই বৃহম্লারদীক্ পুরাণের সেই সর্বসার শ্লোক উবার করিয়া নিমাই পণ্ডিত 

ঢকা নির্ধোষে প্রচার করিলেন-_ 

হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্। 
. কলো নান্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনথা ॥ 
অকন্মাৎ প্রচ দামামাধ্বনি হওয়ায় স্থবির ,হিন্দু-খদ্দর প্কেশ মন্ত্রীগুলি 

কিছু সচকিত হইলেন। হরিনাম অনাদি, হিন্দু রাজত্বে চিরদিনই আছেন কিন্ত 
কর্দম-বিজড়িত-কোহি্ধরকে এতদিন বড় কেহ মধ্যাদা করেন (নাই_তাই অরী 
আসিয় রত্ব চিনাইয়। দিলেন। অবস্ত শ্ীগৌরাঙদেম্বর ঠিক আবির্ভাবের কালে 
এবং তাহার অব্যবহিত পুর্ব হইতে এই হরিনাম প্রচার বিশেষ ভাবে আয় 
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হইয়াছে, বিস্তু তাহাও বৈষ্ণব মহাজনের! শ্রীচৈত্ন্তদেবেরই প্রবর্তিত নলিয়াছেন__ 
হরিদাল ছারায় নাম মাহাত্মা প্রকাশ” । হরিদাস ঠাক্ুরই নাম মহিমা প্রচারের 

সর্ধ প্রধান ও সর্ব প্রথম' পাত্র। তিনি মহাপ্রভুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে এই 
মহামহিমান্বিত নাম প্রচাঁৰ কহিত্তেছেন। তজ্ঞন্ত অষ্ট বন্ধ একত্র হুইয় বন 

হরিদাসকে অমানুষিক নির্য্যাতন 'করিয়াছেন। হরিদাস হ্বদৃঢত্রত, হরিদাস 

অকুতোভয়ে প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন। বেভ্রাথাতে রক্তগঙ্গ। বহিয় 

গিয়াছে, দেহ থণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে, তবুও নামনিষ্ঠ হরিদাস হরিনাম ছাড়েন 
নাই, বরং আরে দৃঢ়তার সহিত সদর্পে বলিয়াছেন_ “খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি 

প্রাণ । তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম।” এইরূপে কত নির্যাতনে সহন্্ 

ঝঞ্জাঝংতের মধ্যে হরিনামের বিজয় নিশীন উডডীন হইল.। জগৎ স্ত্তিত হইল, 

শান্্ব্যবসায়ী পণ্ডিতের! একটু বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু কোট ছাড়িলেন 

ন1; সুদক্ষ ওত্ভাদ অধ্যক্ষ বুঝিলেন এখনও আশানুরূপ ফল ধরে নাই, দর্শকগণ 

বিশুদ্ধ হন নাই-_তাই আবার সেই রঙ্গমঞ্জেই সেই থেলোয়ারের ঘ্বার! আবার 

নৃতন খেলা আরম্ভ করিলেন। “উক্ত ঘটনা'র কিছুকাল পরে আন্ুয়া পরগণার 
রাজা মহাপণ্ডিত হিরণয গোব্র্ধনের প্ডত-সভা।য় সেই যবন হরিদাস আদরে 
উপস্থাপিত হইপেন £-.- 

অনেক পণ্ডিত সভায় ত্রাঙ্গণ সঙ্জবন। 

ছুই ভাই মহাপপ্ডিত হিরণ্য গোবর্ধন ॥ 
ঠাকুর দেখি ছুই ভাই কৈল অভ্যুর্খান। 

পায়ু পড়ি আমন দ্িল করিযস! সম্মান ॥ চৈঃ চঃ 

হরিনামের অপূর্ব্ব মহিমা, অত্যড়ূত ক্রিয়া! যেষবনকে দেখিলেই হিচ্দুকে 
স্নান করিতে হয়, সেই যবন আজ নাম-ভূষণে বিভূষিত 'হওয়ায় রাজ-সভায় সাদরে 
গৃহীত হইলেন। অভ্যুান করিয়। স্বয়ং রাজ! পায়ে পড়িয়। নমস্কার করিলেন, 

দেখিয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! চমকিত হইলেন। অপূর্ব কাকতালীয় সংযোগ হইল। 
হরিনীম-ফল সম্বপ্ধে শাস্ত্রীয় বিচার আরম হইল। পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে নামের ফলে 
পাপক্ষয় ৰা মোক্ষলা 5 ইহাই স্থিরীক্কত হইল। হয়িদাঁস মুর্তিমান নানসাধন। ঠাছার 
মুখে হরিনাম মহিষ! শুনিতে রাজার মন হইল । বিনীত হরিদ(স বলিলেন *শাস্ত্র-- 

_সিশধান্ত প্ডিতেরাই উত্তম গানেন, নাম মহিমা আমি কিছুই জানি না, তবে 

:শুনিকনাছি মুক্তি বা পাপক্ষ্মু নামাভাস হইতেই হয়) মামের ফল হইতেছে 
_ ফ্গ্রেম লাভ | “হরিদাস কহে-- নামের এই ছুই ফল নহে। 

খর 
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নামের ফলে কষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে & চৈঃ চঃ 

তখন আর সহ হইল না, ষবনের মুখে ধর্মব্যাখ্যা, তাহাতে আবার ছোট মুখে 

ধড় কথা। ইহা! ব্রাহ্মণের! সহিতে পারিলেন না, গোপাল চক্রবর্তী নার্নক 

জনৈক ব্রাহ্মণ বলিলেম ভাবুকের সিদ্ধান্তে সেই মুক্ত অতি নগন্য, অতি তুচ্ছ 
বলিয়! সাব্যস্থ হইল। কলির শেষে যাহ! হন্বার কথা এখনই তাহ! পূর্ণ মাত্রায় 

আরম্ত হইল। হিন্দুর ছর্দশার আর বাকী নাই। আজ কিন! মেচ্ছ আলিয়া 

পণ্ডিত সভায় আচার্য্য হইয়! বমিলেন। ব্রাক্ণ, ধর্মের অভিমান পূর্ণমাত্রায় 

জাগিয়া উঠিল। পণ্ডিত সভায় শাস্ত্রের প্রকৃত মন্দ উপেক্ষিত হইল। ভক্ত 

হরিদাস লাঞ্ছিত হইলেন। ভক্তের অবমাননা ভগবান্ সহিলেন না। ভক্তের 
অপমানের ফলে শুনিন্তে পাই 'সেই গোপাল" চক্রবর্তীর কুষ্ঠ হইল। তাহার 

নাক খসিয়৷ পড়িল। শুনিয়া! হরিদাস ঠাকুর দুঃখিত হইলেন, সঙ্জীনেরা সচকিত 

হইলেন কিন্ত পণ্ডিতের! বড় একটা টলিলেন না। তাহারা আরো তারম্বরে 
জান, যোগ, কম্মের দোহাই দিতে লাগিলেন। 

ধবনের শাস্ত্র সিদ্ধান্ত যে স্বত্রাস্ত তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য আজ 

দিথিজয়ী-জয়ী গৌরসিংহ মেখমন্দ্র ধ্বনিতে পণ্তমণ্ডলীকে বিচারে আহ্বান 
করিলেন। 

প্রভু বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিত। 

একবার বিচার করে আমার সহিত ॥ ঠচঃ ভাঃ 

নিমাই পণ্ডিত ভূরি ভূরি শান্ত প্রমাণ দ্বার! দেখাইলেন জীবের অবস্থা ও শক্তি 
অহসারে যুগে যুগে পৃথক ধর্ম সাধন শাস্ত্রে বিহিত হইয়াঁছে। কিন্তু পুরুযোজমে 
যাইবার জন্ ষে স্থলপথ পিতামহের আমল হইতে বিহিত আছে, তাহা এখন আর 

অবলম্বনীয় নহে এখন রেলপথে সহজে সকলে যাইতে পারিবে । সত্য ত্রেতাদি 

স্ুগে যে জ্ঞানষোগ কন্মযোগাদি ছিল তাহ! কলিতে ছূর্ধল জীবের সাধ্যায়ত নফে, 
সেই জন্য কলিযুগের একমাত্র ধর্মসাধন হরিনাম । 

কলিযুগে নামরূপে কৃষ অবতার | 

নাম হৈতে হয় সর্ধব জগত নিস্তার” প্ীচরিতামূত 

সত্যযুগে জ্ঞানীগ্রণ ধান যোগ দ্বার! যে ফললাভ করিয়াছেন, ত্রেতাুগে কর্ম- 
যোঁগাবলম্বনে ষে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে কলিতে ন্িসংকীর্তনে নারি গাহিষ্া 
তাহাই লভ্য হইবে। বিষুঃপুরাণ ও শ্রীমন্তাগবতে তীহার বিশিষ্ট প্রমাণ-- 
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বিষুঃপুরাণে-- ধ্যায়ন্ কৃতে জন্ য্ৈম্ত্রতায়াং দ্বাগরেহর্চয়ন্। 
যদাপ্লোতি তদাপ্লোতি কলৌ সন্থীত্ু কেশবম্॥ 

* শ্রীমভ্ভাগবতে-- কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষুং ত্রেতায়াং যজতোমথৈঃ। 
ঘাপরে পরিষত্ঘ্যায়াং কলৌ৷ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ 

পরবন্তী বৈষ্ণব মহাজনের! মাত্রা চড়াইয়া প্রচার করিলেন, ইতঃপূর্বে 
ফলশ্রুতি যথেষ্ট বল। হয় নাই। যাহা আগম নিগমে পুরাণেতিহাসে বিবৃত হয় 
নাই, কোন যুগে কোন অবতারে যাহা 'প্রদণ্ত ূয় নাই, সেই বেদগোপ্য অনপিতর্ব 
হরিনাম মুর্তি শ্রীচৈতগ্তদেব ক্ষেত্রে ধান ছিটাইবার ন্ঠায় যোগ্যাযোগা অবিচারে 
অপামর সাধারণকে যাঁচিয়। যাঁচিয়। বিলাইলেন-__ 

ন যৎ কথমপি শ্রতাবুপনিষর্ভিরপ্যাহিতং 

ত্বরথ বিবৃতাং ন যদ্ গুরুতরাবতারাস্তরে। 

“ ক্ষিপরসি রসান্ুধে ! তদ্দিহ ভক্তিরত্বক্ষিতৌ 
শচীক্কত ! ময়ি প্রভো। কুরুমুকুণ্দ ! মন্দে কপাম্ ॥ 

পর ক্ষিপন্ শব্ধ দেখিয়া কোন স্থরপসিক “ভক্ত বেন ব্রাহ্মণের! অন্ত কোন 

জাতিকে ধর্মনরাজ্যের নিকটে ধাইতে দেন নাই বলিয়া বুঝি দয়ার প্রভু এইব্গে 
তাহার শিক্ষ। দিলেন ॥ 

এইত গেল প্রীপাদ কূপ গোত্বামীর*কথ। আবার এই নামরসে নিমগ্ন অন্যতম 
মহাপুরুষ গ্রীপাদ সনাতন গোম্বামী বলিতেছেন নাম সাধনের মত সহজ সাধন 

আর জগতে নাই, বিষ্ণুম্মরণেও পাপ তাপ দূর হয় কিন্তু ছুনিগ্রহ মনকে শাস্ত 
করিতে বনু আয়াসের প্রয়োজন । নম সাধন অনায়াঁস-লভ্য অথচ সর্বাভাষ্টপ্রদ ৷ 

অগ্তচ্ছিৎ ম্মরণং বিষ্ঠোর্বহবায়াসেন সাধ্যতে 
ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রেন ্বীর্বনন্ক ততে। বরং ॥ 

প্রশ্থরে সুর মিলাইয়া অতি বৃদ্ধ সাধক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোথ্ামী বলিপেন 

নামকীর্তনে অপূর্বব আনন্দ, ব্রদ্মানন্দ তাহার নিকট কিছুই নহে । 
কুষ্ণনামে যে আনন্দা-সিন্ধু আম্বাদন। 

্দ্ধানন্দ তার কাছে থাগ্যোতক সম। চৈঃ চঃ 

কেবল কতকগুলি শা বচন প্রসব করিয়া নিমাই পণ্ডিত নিরস্ত হইলেন 

'জগজ্জীবের জন্য তীহার প্রাণ কাদিয়। উঠিয়াছে । তিনি দেখিলেন-_ 

“কেহ হুঃখে কেহ স্থথে করে সুখভোগ ! 

ভক্তি' গন্ধ নাহি যাতে যাবে ভবরোগ ॥ 

[৪র্থ বর্ষ 
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নিশ্নীহ জীবের এছেন ছূর্গীতি দেখিয়া শচীনন্দন আর রে ভুবিয়! থাকিতে 
পারিলেন ন! -__জীবোন্ধারের জন্চ তাহার প্রাণ অত্যন্ত আকুল ইইয়৷ উঠিবা, 
সন্বীর্তন যন্ত আরম্ভ হইল। তিনি হরিনাম চহামন্ত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন। 

হয়ে কৃষ্ণ, হরে কষ, কৃষ্ণ দক, হরে হরে । 

হরে পাম, হরে রাম, রাঁম গ্রাম, হরে হরে ॥ 
প্রভু বলে কহিলামম এই মহামন্ত্র। 
ইহা জপ গিয়৷ বে হইয়া নির্ববন্ধ ॥ 
ইহা হইতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার। 
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥ টৈঃ চঃ 

এ প্রচার কেবল ব্যণখা। বর্ভৃতা ছার! নহে “আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান 

না যাস” নদিয়! বিহারী নিমাই পণ্ডিত সন্ধীর্ভন বিহারী হইলেন। হর্িও 

রাম নাম ধ্বনিতে স্বর্গ 'মর্ত রসাতল ভরিয়া গেল, যেমন 'ভ্রৌমময়ের বাশরী 
বাজিয়া উঠিল অমনি চারিদিক হইতে মকরন্দ লৌভে ভক্ত ভূঙ্গাবলী ছুটয়া 
আপিতে লাগিলেন। প্রেমের ুনবণছুটিল। 

কলির জীবের ছূর্ণতি দেঁখিয়! দয়াল ঠাকুত্লের ছুনয়নে গঙ্গ| যমুনা! ধান! 
বহি, সেই প্রেম ধারায় নদে শীস্তিপুর ভাসিয়া গেল । এময় বুঁবিয়া প্রেমময় 
মূরতি দ্বিতীয় মহাপুরুষ আমাদের প্রেমৈর ঠাকুর শ্রীগৌক়াদচাদের দক্ষিণে 
আসিয়া দাড়াইলেন। তথন গ্রেমসিন্ধুতে তরঙ্গাবর্ত উঠিতে লাগিল। 

প্রেমসিদ্ু গোরা রায় নিতাই তরঙ্গ তায়, 

করুণ! বাতাস চারি পাশে। 
নবদ্ধীপের নৃতন প্র হইল, জ্ঞান কর্মের শু্ধ মরুভূমি এখন প্রেমের বন্তাক প্লীবিত 

হইতে লাগিল। অন্ত সুরপিক ভক্ত ইহার কিরূপ চিত্র জাকিয়াছ্ছেন দেখু. 
প্রেমের সগুদ্র ভেল চৈতন্া গোলাপি 
নদীনাল! সব আমি হৈল! এক ঠাঞ্ডি ॥ 
পরিপূর্ণ ভেল-_বহে প্রেমামৃত ধার! । 
হরিদাস পাতিল তাহে নাম ন্টেক! পারু! ॥ 
সক্কীর্ভন রূপে ঢেউ-তরঙ্গ বাড়িল। 

_ ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল ॥ 
প্রেমের ভাণ্ডারী প্রত দয়াল নিতাই । 
সর্বর্ধীবে' কৈল দয়া ভিন্ন ভেদ নাই? 
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সমগ্র গৌড়মণ্ডল টলমলিয়। হইয়া উঠিল। ঘাটে বাঁটে হাটে বাজারে এই 
অভিনব প্রেমের হাটের গল্প চলিতে লাগিল। যাহারা কষ্কোনুখী তাহারা 
বুঝিলেন এইবার পতিতোর্ধারণ লীল! আরন্ত হইল-_ 

“সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞ্চি পণ্ডিত , 

নরদীয়াল্স মাঝে আসি হইল বিদিত ॥* 

ডাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না আর যাহার! বহিনুখী তাহাদের যন্ত্রণা বোধ 
হইল। জাল! হইল বেশী ব্রাঙ্গণপপ্ডিতদের 1-_-নিমাই পণ্ডিত হতে দেশট। 
উৎসন্ন হইল) ধর্মকর্ম রসাতলে গেল, জাতি বিচার ধন্ম বিচার যাইয়া! এবে 

একাকার হইল সর্বনাশের কিছু বাকি রহিল না” “যত ছিল ধান্ু বুনে, সব হল 
কীর্জনে কাচি ভেঙ্গে গড়াল করতাঁল।” কোটিফল্প সাধনে, কঠোর তপশ্চরণে 
যে ভগবান্কে পাওয়। যায় না, ভাবুকের দল নাচিয়া গাহিয়া আর আছাড় 

খাইয়া! সেই ভগথান্কে পাইবে ! সব চেয়ে বেশী রাগ 'হইল-__অছৈত নাড়ার 
উপর সেইই হইতেছে ইহার 'নুত্রধার মূল কাঠি; আর রাগ হইল শ্রীবাসিয়ার 
উপরূ-_তাহার বাড়ীতেই সব আড্ডা । ৭... 

"কেহ বলে কিসের কীর্তন কেব! জানে 
যত পাক করে এই শ্রীবাসা বামুনে ॥” 

অদ্ৈতচন্দ্ের বিশেষ কিছু কেহ করিতে পারিল ন৷ ; অত্যাচার আরম্ভ হইল 
বেচারী শ্রীবাসের উপর। শ্রীবাসের নামে নানা কুৎসা রটিল, তাহার সমাজ বন্ধ 
হইল, তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়! গঙ্গায় ভাদাইবার যুক্তি হইল, তাহার দরজায় 
দুর্বৃত্তের! মন্ত মাংস দিয়! কালীপুজ! করিল । শ্রীবাস কিছুই ভ্রুক্ষেপ করিলেন ন!। 

এদিকে পতিতপাবনাবতার ক্রমে স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও 

প্রকাশ্ভাবে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন_-তিনি তারদ্বপ্নে জানাইলেন-_ 
কুষ্ণবর্ণৎ ত্িষারুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্্রপার্যদ্ং 
যজৈঃ সন্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজস্তি হি স্থমেধসঃ ॥ শ্রীমস্ভাগবত। 
কষ্ণনাম সন্বীর্তভন-- কলিযুগের ধর্ম । 
গীতবর্ণ ধরি তাহ! কৈল প্রবর্তন । 

প্রেমভক্কি দিল! লোকে লঞা। ভক্তগণ ॥ শ্রীচরিতামৃত। . 

-». আরো, প্রচার ধরিলেন এই সর্বাশেষ্ঠ সাধনভক্তি হরিনাম সবধীর্তনে কোন, 
বিধি নিষেধ ব! জাতি ধশ্মের ভেদাতেদ নাই ইহাতে সবারই সমান অধিকারী । 
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সর্বজন দেখকাল দশাতে ব্যাপ্তি যার" 

সাধন্ভক্তি চারি বিচারের পার ॥ চৈঃ চঃ। 

এই প্রচার কার্যে নিয়োজিত হইলেন ছুইজন সন্ন্যাসী একজন ব্রাহ্মণ অবধূত্ধ 

নিতগ্রনন্দ। অন্তজন সেই সর্বজন পক্সিচিত, যবন হরিদাস। আদেশ হইল 
জীবের ঘরে ঘরে যাইয়। জাতি ধর্ম অবিচারে নাম বিলাইবে-_ 

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা । 

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥ চেঃ ভা। 
প্রেমময় শ্রীগৌরাঈদেবের *শ্রীনামযজ্ঞে এই নিমন্ত্রণ পাইয়। আজন্মউপেক্ষিত 

ব্রাহ্মণেতর জাতি দলে দলে আসিয়! জুটিল। প্রতি ঘরে ঘরে খোল করতালের 
তরঙ্গ উঠিল,_”হরিও র|ুম” নামে নগর ভরিয়া গেল। 

“হরিও রাম রাম হরি ও নাম। 

এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম * চৈঃ ভাটি + 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অস্থির হইয়। পড়িলেন নিমাই একেবারে ব্রাহ্মণ ধর্শের 

মূলোচ্ছেদ করিতে বপিয়াছেন। নিজে ব্রাহ্মণ" হইয়। ঘবনের মুখে হরিনাম 
প্রচার। ইহাতেই তাহাদের সন্তর্জল! দ্িগুণিত হইল । 

ধর্ম কমন বেদবিধি গেল রসাতল। 

নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল | চৈঃ ভাঃ। 

তাহারা অজত্র গালি পাড়িতে লাগিলেন কিন্তু শান্তর বিচারে কেহই অগ্রসর 
হইলেন না। নিমাই ভুরি ভুরি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া দেখাইলেন-_“হরিভক্তি হইল 
আসুল বন্ত, হরিভক্তি ন| থাকিলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালাধম, আর হরিভক্তি থাকিলে 
চগুালও ব্রাহ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাই হিন্দুর শান্ত । 

«প্রভু ঝুলে তপ জপে না করিহ বল। 

বিষুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল*।” 
চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হর্রিভক্তি পরায়ণঃ 

হরিভক্তি'বিহীনস্ত ছিজোহপি শ্বপচাধমঃ | 

বিপ্রাদ্দিষড়গুণযুক্তা দরবিন্দ নাভ . 

পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচৎ বরিষ্টম্ । - 
মনো তদগিত মনৌবচনে হিতার্থ 

প্রাণং পুনাঁতি স কুলং ন তু ভুরিমানঃ | 

এই সময়ে আর এক অদ্ভুত ঘটন! ঘটিল তাহাতে নদে শাস্তিপুরের কেন সমগ্র 
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বঙ্গদেশের লোক ত্তত্ভিত হুইল। বুঝি হিমাদ্রিশেখর ভাঙ্গিয়! ভুলুঠিত হইলেও 
লোকে এত বেশ্মিত হইত না। 

কার শক্তি বুঝে চৈতণ্যের অভিমত | 
হুই দহ্্য করে ছুই মহাতাগবত ॥ চৈতন্য ভাগবত। 

পাঠক এই ছুই জনের পরিচয় কি শুনিতে চাহেন-_তাহার সংক্ষি্ড বিবরণ 
এই_ ূ | 

হেন পাপ নাহি যাহা ন! করে হুইজন। 

ভাকাতি চুরি মন্ত মাংস করয়ে ভোজন ॥ 
এই দুই ছেখি সব নদীয়া! ডরাই। 

পাছে কারে! কোন দিন বসতি গোড়ায়, 

সর্বজন পরিত্যক্ত মহাঁপাতকী মহাছুর্ব তত মাতোয়াল জগাই মাঁধাই__দয়াল 
নিতাইয়ের কপ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের হুরিনীমের হিল্লোলে পড়িয়া গেল আর 
মহাপাঁতকী মহাদস্থ্য একেবারে শিষ্টশাস্ত প্রেমিক জন্ত হইয়া পড়িল। অইষে 
দীনহীন কাঙ্গাল দুইজন গজাাঁটে বঙিয়। অবিরাম হরিনাম করিতেছেন আর 

নয়নজলে ঝুরিতেছেন ১ ভূমিতে লুন্তিত হইয়! সক্ম'লর চরণ ধুলি লইতেছেন আর 
কাতর প্রাণে কতাঁপরাধের' ক্ষমা! ভিক্ষা চাহিতেছেন উহাঁরাই কি সেই 

মহাপাতকী ব্র্গদৈত্য জগাই মাধাই !. 
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। 

ব্রদ্ষচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥ 

কুষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল। 

গঙ্গাঘাট সঙ্জ করে দেখয়ে সকল ॥ 

লোক দেখি করে বড় অপুর্ব্ব গেয়ান। 
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরনাম ॥ 

জ্ঞানে বা জ্ঞানে যত কৈমু অপরাধ । 

সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥ চৈতগ্ততাগবত। 

অন্ুতাপানলে মাধাই ছটফট করিতেছেন মাধাইয়ের কাতর ক্রন্দনে কেহই 
স্থির থাকিতে পারিতেছেন :ন! সকলেই কাদিতেছেন আর অদ্ভুতকণ্মা নিমাই 
পণ্তিতকে ধন্ত ধন্য করিতেছেন-- 

“মাধাইর ক্রন্দনে কান্দেন সর্বজন | 
নিষাই পঙ্ডিত ধন্য করেন কীর্তন ॥ 
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কলক্কিত লৌহ কোন্ মনত্রবলে মৃহূর্তে কবিত কাঞ্চন হইয়া গিয়াছে। হরি- 
নামের অপুর্বব মহিম!! নিমাই পত্তিতের অলৌকিক ক্ষমতা কোন সাধন নাই 
ভজন নাই, যাগ যজ্ঞ নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, পুরশ্চরণ নাই-_মুহূর্তে নরকের ক্ৰীট 
গোলকের পার্ধদ হইয়! গেল! 

আগামর সাধারণ নরনারী সকলে,সমন্বরে গাইল-_ 
“জন্বরে জয়রে জয় শ্রীশচীনন্দন ভূবন মল অবতার ।” 

শ্রীনাম মহিম! অন্ত সকলে বুঝিলে ক্ষি হইবে যাহার! বুঝিলে জগৎ বুঝিবে 
তাহার! বুঝে কই! 

জঞান-গর্বিত পণ্ডিতমগ্লী তখনও টলিল না। পর্ত দিনে দিনে বেশী 

বাড়াবাড়ি দেখিয়! সন[তন ধর্্ট রক্ষার জন্ত বিধর্মী ষবনরাজের আশ্রয় লহুলুন। 
কাজি উচ্চ কীর্ভনের বাদী হইল, নিরীহ নাগরিয়ার খোল ভািয়! দিল, করতাল 

কাড়িক! গঙ্গায় ফেলিয়। দ্রিল। কিন্ত এ অত্যাচার এক দিনেব্র হেশী চলিল না। 

প্রভু-শক্তির নিকট সব ব্ধাই ফুৎকারে উড়িয়। গেল। পর দিন শ্রীগৌরাঙ্গ- 

সুন্দর বিপুল বাহিনী লাভাইয়। খোঝকরতাল ধ্বনিতে দিম্মগুল কম্পিত করিয়। 
কাজী-বিজয়ে চলিলেন। সম্মলের মধ্যে “অপরূপ মূরতি স্থঠাম, তাহে শোডে 
মালতীর দাম। করুণ! নয়নে প্রেম ঝরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদ! মুখে শ্চুরে 42 

এই বিচিত্র চিত্র দেখিয়া! কাজীর মুন ফিরিয়া! গেল, কাজির মুখেও হরিনাম 

নৃত্য করিতে লাগিল। কাজি অনাধ কীর্ভনের আলি হুকুম প্রচার করিলেন। 

হরিনামের বিজয়-তভেরী বাজিয়া! উঠিল । রক্ষপশীলদের সব আশাই ফুরাইল। 
বিরুদ্ধবাদীর। প্রথমে ভাবিয়াছিল জগ! মাঁধার হাতে পড়িলে ঠাকুরের সব 

ঠাকুরালী ঘুচিয়া! যাইবে, মুটকি প্রহারে সব ভাবকালি ছুটিয়া যাইবে; কিন্ত 

সেই সব হুইল বটে তবে ভাগ্যক্রমে ফল উল্টা হইল। নিমায়ের ঠাকুরালি 

না! কমিয়। আরে বাড়িয়। গেল। শেষে মুসলমান রাজাকে উত্তেজিত করিয়! 

হরিনাম দমনের অন্তিম চে! হইল তাহাতেও বিপরীত ফল ফলিল। চারিদিকে 

ঘোষণ। পড়িয়া গেল-_ 

প্রাকত মনুষ্য নহে নিমাই পঞ্জিত। 

এবে দে মহিমা! তান' হইল বিদিত॥ 

কিন্ত নিন্দুকের মুখ বন্ধ হইল ন!, মদ-মাৎসধ্য স্ুবুদ্ধি বিকৃতি করিয়! দিল 
পঙ্ডিত পড়ুয়া কন্মা ধন্মাঁ সকলেই পূর্বববৎ দুরে দুরে . রহিলৈন, আর নিমাই 

_পত্ডিতের ঠাকুরালি দেখিয়া অলিয়! মরিতে লাগিলেন। : 
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তিহে। নবন্ধীপে জগন্াথ মিশ্র পুত্র । 

আমকাও নহি অল্প মান্থষের সৃত ॥ . 

হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে । 

'আজি তিহো“গোর্সাঁঞ্ি বা হইল কেষনে ) চৈঃ ভাঃ 
মদ-মাৎসধ্য-পরায়ণ জীব কিছুতেই খাটে! হইতে চায় না। স্বচক্ষে অস্ভূত 

শক্তি দেখিলেও তাহা উড়াইয়৷ দেয়। “বস্তা পচা পুরাণে শাস্ত্র ও ভাবুকের 

সিদ্ধান্ত বলিয়! শ্রীচৈতন্তদেবের কথ! পণ্ডিত মহলে স্থান পাইল ন৷ তাহার! শঙ্করের 

মায়াবাদ ভাষ্য ধরিয়া আর অধ্বিতীয় বেদান্ত পণ্ডিত বাসুদেব সর্বভৌমের 
দিকে তাকাইয়। রহিলেন। নিন্দুকের নিন্দাস্োত পুর্ব চলিতে লাগিল। 

জবাধ্য ছুর্বিনীত পুত্রের জন্ত গিতার ভাবনা! বেশী হয় «এবং লাগচনাও যথেষ্ট 

সহিতে হয়। নিমাই বিশ্বস্তর নাম ধরিয়াছেন-_প্রেমে বিশ্ববাসী সকলকেই 
কতার্থ করিতে হইবে নচেৎ নামের সার্থকত। হইবে না। তাই প্রেমমন্ব প্রেমের 
বন্ায় দেশ ভাসাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্ধ, খঞ্জ, পাপীতাগী বালক বুদ্ধ সকলেই 

প্রেমবন্তায় ভূবিল কেবল কুতাঁকিক পণ্তত ও পড়,য়াগণ গর্ব-পর্বতশিখরে 

বসিয়া রহিলেন। প্রেমবন্থা তাহাদিগকে ছুইততেও পারিল না। নিমাই 

পণ্ডিত পুনসগি*পান্ত্র প্রমাণ দারা বুঝাইলেন কলিকালের দূর্বল জীব কঠোর 
ভঞজ্বন সাধন জপ তপ পারিবে না, ভক্তিষোগই একমাত্র অবলম্বনীয়, সটান হইয়। 

কৃষ্ণচরণে পড়িয়৷ অকপট মনে ডাকিলেই কৃষ্ণ-কুপায় মহাপাতক বিদুরিত হইবে, 
কৃষ্ণ প্রেমের উদর হইবে। এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যা'বে। আর 
নাম হেতে কৃষ্ণচরণ পাইবে। প্রচুর শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দেখাইলেন 

ন সাধয়তি মাৎ যোগো ন সাংখ্যং ধশ্ম উদ্ধব। 

ন স্বাধ্যায়স্তপ স্তাগো যথা ভক্তি মমোজ্ঞিত। ॥ 

তীর! শুদ্ধা ভক্তিতে আমি যেরূপ বশীভূত হই, হে উদ্ধব, যোগ বল সাংখ্য বল 
বেদ বল আর জপ তপ বল কিছুতেই আমাকে সের্প বাধ্য করিতে পারে না । 

কিন্তু চোর! না শুনে ধন্ধের কাহিনী। কুতার্কিক পণ্ডিত পড়ুয়াগণ কেহই 
সে কথার কান দিলেন না, ষ্ঠাহার৷ প্রতুকে চিনিলেন না, বরং দল বাঁধিয়! (তাই 

শ্রীপাদ ব্ধপ গোস্বামীর শ্তবে দেখিতে পাই প্রভুর একটী বিশেষণ হইয়াছে 

অহঙ্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধতজন ছুর্ব্বে'ধ” ) প্রভৃকে কলির “বরাহ অবতার” “নুনিংহ 
অবতার” ইত্যাদি বাঁলয়! উপহাস ও নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিদ্বেষের ভাব 
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল । দয়াময় প্রভু আর পারিলেন না এই দুবৃত্ত অহঙ্কারীদের 
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উদ্ধার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ,পড়িলেন। প্রাণের দোসর, লীলার প্রধান সহায় 

নিত্যানন্দের ভাক্ পড়িল। গৃহের ঘার রুদ্ধ হইল। শ্রীগোরাঙহুন্দরের আনন্দ 
রসময় মৃত্তি আজ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে, সখ ছুঃখের সাথী নিতাইঠাদ্দকে 
দেখিয়া অট্টঅ্ট হাসিয়! বলিলেন-- 

করিল পিগলি খণ্ড কফু নিবারিত্তে। 

উল্টিয়া আর.কফ বাড়িল দেহেতে ॥ চৈ ভাঃ 
অবাধে কপ করিতে আসিলা ম,প্মায়ঁ-মুগ্ধ জীব সে কৃপা লইতে গারিল না 

তাহাই এখন তাহাদের অগরাধ বৃদ্ধির কারণ হইল ।” নিতাই দেখিলেন 
কালোমেঘ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়াছে, আর বারণ মানিবে ন।| শীঘ্রই বর্ষণ আরম্ত 
হইবে। প্রত পূর্বববৎ ঠ্রালিয়। আবার বলিলেন “মায়ের মনের দিকে তাকাই্রয্! .. 
পত়ীর প্রতি কর্তব্য ভাবিয়! গৃহে থাকিয়া আর চলিল ন৷ 

দেখ কালি শিখ! সুত্র সব মুড়াইয়৷ 

ভিক্ষ। করি বেড়াইযু সন্যাস ক্রিয়া ॥ 

নিতাই গার্হস্থ্য ধর্মের আজ অবস্থান, কল্যই'আমি সন্ন্যাসী সাজিব।” 

তখন মেখমন্স্বরে আবার*্বলিলেন__ 
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে। 

ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥ 

নিতাই আকুমার সন্ন্যাসী, তের বৎসরেই সন্যাসী সাজিয়! গুহ ছাড়িয়াছেন, 

গৃহ-স্থখের বড় একটা ধার ধারেন না, কিন্ত শচী বিষুপ্রিয়ার কথা 

ভাবতে তাহার সম্্যালী-হদয় দ্রবীভূত হইল। কিন্ত তিনি ঠাকুরকে ভাল করিয়া 
চিনিয়াছেন; তিনি ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যাহা! ধুরিবেন তাহ! নিশ্চয় করিবেন সেখানে 
কোন মমতার দোহাই চন্বিবে না, বিশেষতঃ তিনিও বুঝিতেছেন ষে স্বয়ং ভগবান্ 

হইলে কি হইবে গৃহীকে জ্ঞানগর্কিত পণ্ডিতের বা চতুর্থাশ্রমী ন্যসীর। কিছুতেই 
মাথ৷ নোয়াইবে না, অথচ মায়াবাদরূপ কঠিন রোগ সেইখানে থাকিল । নিতাই 
বেশী উচ্চবাচ্য না করিয়া! বলিলেন "আমি আর তোমায় কি যুক্তি দিব তুমি 

সর্বজ্ঞ ইচ্ছা ময় তুমি যাহা! করিবে, তাহাই হিতকর হইবে । নিত্যানন্দের সায় 
পাইয়! প্রতুর হৃদয়তার কথঞ্চিং কমিল। পরদিন ভর্ভের মর্ঘভেদী কাটোয়ার 
নীল! আরম্ভ হইল, আনন্দোচ্ছীস-মুখরিত নবদ্ধীপে শোকের রোল উঠিল। 

নবদ্ধীপচন্দ্রকে হারাইস্বা। নববিধবার স্তায় নবদ্বীপ একেবারে, শ্রীহীন' হইলেন? 
সুরধুনীর আর দে কীর্তনানন্দে নৃত্যনীত নাই, এধন বিরহের কাতর ক্রন্দন 
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দেশ তাদাইতেছেন। শচী, বিষুপ্রিয়াও গৌরগত-গ্রাণ ভক্তবৃদ্দেয় কথা 
ত আর বলিবার নহে, তাহাদের প্রাণগৌরাঙ্গ ছাড়িয়। গিয়াছে শৃন্ত পিঞকর 
পড়িয়। আছে। নিন্দুক বিদ্বেষীগণের হৃদয়ে বিষম ধাকা বাজিল ; তাহারা 
এরূপ পরহিতব্রত মহাকৃষ্ণপ্রেমিক মহাপুরুষকে কত ন1 নিন্দা করিয়াছেন, কত 

গালিমন্দ দিয়াছেন, তীহাফে নিজেদের মত কামক্রীড়ামুগ.মনে করিয়া কত ন৷ 
অপরাধ করিয়াছেন! যেমন ওদিকে শ্রীগোরাদনুন্দর শ্রীকুষ্চৈতন্ত হইলেন, 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাহাদিগেরও চৈতন্ত: হইল, তাহারা অন্থতাপানলে দৃ্বীভূত 
হইতে লাগিংলন। অনেকে ক্ষমাহ্রিক্ষা করির! 'নবদীপ টাদকে ফির়াইয়। 
আনিতে ছুটিলেন কিন্ত তথন হাত ছাড়াই গিয়াছে নবহীপচাদ জগঙ্চন্ত্ 
হইসাছেন, জগৎ জুড়িয়! নদীয়! করিয়া বসিয়াছেন 1 

কষ্ণ-প্রেমের হিল্লেলে পড়িয়া ভক্তরূপী ভগবান্ প্রথমে “কাহা মোর প্রাণ- 

নাথ মুরলী বদন”” বলিয়া শ্রীব্ম্বাবনাভিমুখে ছুটিলেন; সাত দিন সাত রাঝি 
ঘুরিলেন, পথ পাইলেন না, ভ্তন্বন্দের ভক্তির আকর্ষণে নিতাইয়ের চক্রান্তে 

পড়িয়া নবীন সন্ন্যানী ভক্তাবতার শ্রীঅন্বৈতএমন্দিরে আসিথা উপস্থিত হইলেন। 

তুমুল নৃত্যকীর্ভন আক্গস্ত হইল ॥ হারনো! মারণিক মিলিয়াছে শুনিয়া নবন্থীপ 
ভামিয়। শাস্তিপুরে আদিল | বীহার। অনুতাপানলে জলিতেছিলেন তাহারাও 
সন্ন্যাসী প্রভুর চরণে বিলুষ্টিত হইয়া করিতে লাগিলেন প্রভো তোমায় চিনি 

নাই কত অপরাধ করিয়াছি আমাদের গতি কি হইবে।” দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া 
নবীন সন্ন্যাসী নবহ্ীপ বাসীর দন্মুথে বাহির হইলেন, দরদর ধারে প্রত্ৃরন পরিসর 
হিয়। ভাসিয়। ষাইতেছে । ' সে নয়ন ধার] দুঃখের কি ক্ষোভের নহে, আননের। 

প্রভুর সেই দ্বীন হীন কাঙ্গাল মুরতি দর্শনে পাষাণ গলিয়! গেল, তাহাদের সেই 
হেম কিরণিয়া শচীর ছুলালিয়াকে আর চিনিবার যো নাই। কুম্দ-মল্লিকা 
পরিসেবিত সেই মনোহর টাচর চিকুর আর নাই, গলায় আর সে ভক্ত-ভূ্গ 

পাগল কর! মালতীর মাল! নাই; নদেবামির প্রাণ-সরস প্রাণ গোরাঠাদের ডোর 
কৌপিন*ধৃত সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়। তাহাদের প্রাণ আউলইয়া গেল। তদুপরি 
প্রভুর দৈস্ত বচন শুনিয়। /কহু আর ধৈর্য্য ধরতে পারিলেন না। সকলে ভেউ 

ভেউ করিয়া! কাদিতে লাগিলেন; প্রতু কাতর কে বলিলেন “ভাই সব, বন্ধু সৰ 

ন.জানিয়া কত সমূয়ে কত অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম! করিও, আমি সঙ্গ্যাসী 

ভিথারী৷ আমায় সকলে কৃপ। 'করিয়। বিদায় কালে একটি ভিক্ষা! দেও; ভাই 
জাবাত ঘা” বিগাতজী নাল 
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কর যাঁঞা কর সদা কষ সনকীর্ভন:। 
কঞ্ণনাম কৃষ্ণকথ কষ্-আরাধন ॥ 

পাষণীরাও আর পাঁরিল না তাহাদের বজ্র-হৃদয়ও গলিয়৷ গেলঃ আর্তনাদ 

পাস্তিপুর অশাস্তিপুর হইয়। উঠিল। ঘর*বাড়ী ছাডিয়া সকণে তাহাদের প্রাণ 

নিমাইয়ের সঙ্গে যাইতে চায়, গৌর-ছাড়। নদীয়ায় আর তাহার! ফিরিবে না 
তাই প্রভু সনির্ধন্ধে তাহীদের করে ধরিয়৷ বলিলেন 

নিজ নিজ গৃহে সদর করহ গমন 

(কিন্তু) ঘরে গ্রিয়। কর সবে কৃষ্ণ মন্বীর্তন। 
(তবেই) পুনরপি আমাসঙ্গে হইবে সিলন ॥ 

প্রচ্ছন্ন প্রভূ কৌশলে বলিলেন--আমায় তোমরা! কি এখনও চিনিতে »পার_ 

নাই, আমিই সেই “অন্তরুঞ্চ বহিগৌ 21৮ সক্কীর্তন-রূপ ষজ্ঞ কর, আমায় ঘরে 
বসিয়াই পাইবে। ইহা নিশ্চয় স্থনিশ্যয় জানিবে। আমর£দেগিয়াছি নদীয়া 
বিহারীর এই শেষ বিদায় ক্লালে গৌড়বাসীদিগের বং কুমতি তাক্ষিক পশ্তিত- 

গণের এই মর্ঘভেদী কাতর ক্রন্দন শ্রীচৈতন্তদেক কখনও ভুলিতে পারেন নাই; 

তাই শ্রীগ্ৌরা্গসুন্দর যখন দ্রিক্যোন্সাদে মত্ত তখনও গম্ীরার »ধ্যে নিভৃতে 
নিতাইকে পাইঘ। হাতে ধরিয়া কাদিতে কীদ্িতে 'বলেছিলেন 

স্কীর্তন প্রেম রসে, ডুবাইও গৌড়দেশে, 
যাও নিতাই স্থরধুনী তীরে। 

কুমতি তাঁকিক জন, অধম পড়,য়াগণ 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয় ॥* 

কি অপূর্বব জীব হিতৈষণ! ! কি অহৈতুকী করুণ! !! | 

এইরূপে নবদীপ বিজয়ু হইয়৷ গেল ! গৌরাঙ্গ লীলভিনয়ের পট পরিবর্তন 
হইল, পুরুষোত্ম লীল। আরম্ভ হইল, মায়াবাদ' ঘুচইতে প্রভু সহন্্র বাধ! বিস্ 
উপেক্ষা করিয়। সার্বভৌম বিজয়ে চলিলেন। 

শ্ীবামাচয়ণ বনু । 

্রীশ্রীরাধারমণ জীবন কথা । (২) 
আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথ! 

আনন্দচন্দ্র ক্রমে ষেন কেমন একপ্রকার অভিভূত হইয়! গ্পড়িতে লাগিলেন 
নবন্বীপ-দাসকে অকিঞ্িৎকর ঘ্বণ্য ভিক্ষুকের পরিবর্চে সুশিক্ষিত জ্ঞানী বলিয়া 
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দেখিতে লাগিলেন। তৃত্য তুলসী পত্র লইয়৷ আসিল, নবদ্ধীপদান তাহার 
নিকট হইতে তুলসী পত্র লইয়। মুড়ির পাণ্রে দিয়৷ বলিল “জয় নিতাই খাও, 
আমি মুর্খ, তন্ত্র জানিন! মন্ত্র জানিনা! আমার নিবেদন গ্রহণ কর” বলিয়া! মুড়ির 
পাত্রটী ভূমে রাখিয়! দিলেন। 'আনদদচন্ত্র মালবোলা'র নলটা মুখে দিয়া 

ধীরে ধীরে টানিতেছেন আর অতি,মৃছ মদ হাপিতেছেন। নবহ্বীপদাদ তাহা 
দেখিয়। বলিলেন “কি দাদা আমার পাগলামি, দেখে হাসছ 1 আনন্দ «না ন1”। 

নবদ্ধীপ)_“ন! ন! কেন মনে কি হচ্ছ নলইন1” | 

আনন্দ। “আচ্ছা তোমারা কি যখনই কিছু খাও তখন তা তোমাদের 

ভগবানকে নিবেদন করে থাও ?” 
.. নিবন্ধীপ। হা, আমার গুরদেবের আজ্ঞা ,তাই, ,সেই আজ্ঞা! পালনের 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করি মাত্র” । 

আনন্দ | -৮:ক্কপ করিবার প্রম্নোজন কি”? 
নবন্ধীপ। তোমর! স্থশির্ষেত সুসভ্য, সত্যতার একট! প্রধান লক্ষণ কৃতজ্ঞত। 

স্বীকার কর|, তোমাদের সুসভ্য ফিরিঙ্গি গুরুদের নিকট হইতে তোমরা সেটা বেশ 
অভ্যাস করেছ; আজ কাল তাই সাংসারিক প্রত্টোক বিষয়ে এমন কি নিজের স্্ী 
পুত্র, পরিরার,চাকর বাকরের নিকট হ'তে কোন সাহায্য পেলেই অমনি হাতে 
হাতে (01901 ০০) থেঙ্ক ইউ' বলে নিজেকে কৃতজ্ঞত। পাশ হ'তে মুক্ত করে 
তোমর! হাপ ছেড়ে বাচ। আর আমর। যে দয়াময়ের দয়াতে মাতৃগর্ভে আহার 

পেয়েছিলাম, ধার অপরিসীম কৃপায় ভূমিষ্ট হওয়৷ মাত্রেই মাতৃস্তনের অমৃতের : 
আধার আমাদের পুতি সাধন করেছিল, তারপর প্রতিদিন জীবনের কতপ্রকার 

উত্থান পতনের মধ্যে নিরন্তর ধার কপায় এদেহ ধারণ কর্তে সমর্থ হয়েছি, ধিনি 

আমাদের প্রতিদিন ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল, পীতে রৌদ্র, গ্রীষ্মে বাতাস 
যোঁগান, তীর প্রতি প্রতিদিন তীর প্রদত্ত আহারের সময় একটু কৃতজ্ঞতা শ্বীকার 

করাটা (ক বিশেষ বর্বরতা আর পগলামি? ভাই একটু ভেবে দেখ, আজ 
ক'দিন আমি তোমার নিকট ছুটি মুড়ি খেতে চার্চি, তুমি কি ত| দিতে 
পেরেছিলে ? আমর৷ মনে.করি তোমার মত একজন লোক অনায়াসে একজনকে 

ছুটি মুড়ি দিতে পারে, এতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রকৃত কথা তা নয়, সে 
ন! দিলে তুমি কোন্ ছার, এই ভারতের সম্রাজ্জীরও সে ক্ষমতা নাই। আজ সে 
দিয়েছে অই তাকে স্রণ ক'রে তার প্রদত্ত এই দয়ার দান তার প্রসাদ 
দ্বরূপে গ্রহণ কর! কি মান মাত্রেরি কর্তব্য নয়। 
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আনন্দ। এই কৃতজ্ঞত। দ্বীকাঁরই কি তোমাঁদের ভগবানকে ভোগ 
দেওয়ার এক মাত্র উদেষ্ঠয ? 

নবদ্বীপ। দেখ, কোন বিষয় জান্তে বা বুঝতে হ'লে সে বিষয়ট। তুমি 
গ্রহণ কর না কর তাতৈ কিছু আসে ধায় "না, কিন্তু একটু স্থির চিত্তে সে 
বিষয়টীর মন গ্রহণ কর মালুষের কর্তব্য । *কি রকম, আমি বুঝিয়ে বলি। 

কোন ধর্মের মত সম্বপ্ধে আমি যি কিছু জান্তে চাই বা বুঝতে চাই তাহ'লে 
প্রথম থেকেই ষদি সে বিষয়ে আমি, উশরপ্থ।বান হই ও সেট! কিছু নয়, মনে 

স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে বসে থাকি*তাহ'লে দে ধন্ম মতে যতই সত্য থাঁক না কেন, 

সে মত যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, আমাদের এ 'আত্মস্তরিতা, এ সকল অনর্থের 
শ্রেষ্ঠ অনর্থ অহঙ্কার সবনষ্ট করে । আমর! যদ মামাদের অহস্কারের উচ্চম্মণ- 

হ'তে নেমে বসতে পারি ত! হ'লে এ সংসারের সকল বিষয় থেকেই আম! কিছু 
না কিছু শিক্ষা করতে, গ্রহণ করতে, ও আনন্দ পেতে পারি |*ন্তী” ত আমরা করি 

না। আমরা কেউ বিদ্যার অহঙ্কারে, কেউ ধনের অহষ্কারে, কেউ পদমর্যাদার 

অহস্কারে, কেউ রূপের অহঙ্কীরে১ কেউ অজ্ঞন্তার অহঙ্কারে, কেউ জ্ঞানের 

অহঙ্কারে, কেউ সাধনের অহঙ্কীরে, এইরূপ নান1,অহঞ্কারে «মেতে মাতাল হয়ে 

অন্ধ হয়ে নিরন্তর ত্রিভাপে জলে মরি। এই মনে কর, আমি বৈষধব” ধর্মাবলম্বী 
আমার কাছে কেউ যদি যিশু খুষ্টের *্ধর্মের কথ। বা কোরাণের ধর্মের কথ। 

বলতে আসে, তা হলে আগে হ'তেই ও বিষয় আমি কিছু না জেনে শুনেই সব 
জান্তা হয়ে বসে তাদের সব কগাই অগ্রাহ করি ও মনে মনে অহঙ্কারে স্বীত 

হন্নে মুসলমান ও খুষ্টান-ধর্ম অতি অঘন্ত,হেয় ব'লে তাদের কোন কথাই শোনবার 
মত না শুনি, তাহলে কি প্রর তই ও দুইটা দবন্ম জঘন্য ও হেয় হয়, না প্রকৃত পক্ষে 

এ ধন্মমত শুনিয়া সতান্তার সন্বন্ধে কোন ক্ষতি হর? ক্ষতি প্রকৃত পক্ষে 

আমার__---আমি ওঢুটী ধর্ম মত থেকে যা শিশ্বতে পারতাম, ও ছুটা ধর্মের 

যে বিষয়গুলি আমার নিজের পথের সহায়তা করতো-_তা আর হলো না। 

প্রত পক্ষে ক্ষতি আমার। এ ক্ষতির কারণ মামার নিজের অহঙ্কার আর 

অবিশ্বাম। তাই বলছিলাম ষদি কোন বিষয় জ্টানবার বা বোৰবার আঁবশ্তক 

হয়, তাহ'লে অহঙ্কারের মঞ্চ থেকে নেমে মনটাকে একটু নরম না করলে কিছু 

বোঝা যায় না। আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে যদি প্রকৃত তুমি জানতে বা বুঝতে চাঁও 
তা'হলে তুমি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হও ব! ন। হও তাতে কিছু আসে যার না কিন্ত 

একটু শুদ্ধ চিত্তে অর্থাৎ এবজ্ঞাহীন, অহস্কার হীন ও সবলততার সহিত বুঝতে 
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চেষ্টা করুলে বুঝতে পাঁর্বে ।॥ ভারতের সনাতন ধর্মের উপর বিষেশতঃ বৈষ্ণব 

ধর্মের উপর তোমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধ। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাস করি এ সম্বন্ধে 
তুমি কি কিছু আলোচন করেছ ?, শান্াদি কিছু পড়েছ ? অন্ততঃ টাক! 
রোজগারের জন্ত আইন ব্যবসায় ' যেরূপ আলোচনা করেছ তাও কি করেছ? 

যদ্দি বড় বেণী পড়ে থাক, কতকগুলি বিজাঁতীর পণ্ডিতের আঁমাঁদের ধর্মৃসনবন্ধে 

মতামত পড়ে হদয়টাকে শৃন্ত করে বদে আছ" আর সেই বিজাতীয় প্রভাবে 
প্রভাঁবান্থিত হয়ে আমাদের ভারতের সক্জুমগলদারা সর্ব শুভঙ্করী বিশ্বজনীন ধন্বের 

গ্রতি আস্থা-শৃন্ত হ'য়ে আহারে বিচারে, ব্যবহারে আচারে বিকৃত ভাবাপন্ন হয়ে 

কেবল মাত্মন্থখের জন্য নিরন্তর টা ২সারট| বিধবণ করে বেড়াই। 

“আনন্দ । কথাটি বড় মিথ্যা'নয়। আচ্ছা! 'আমি 'পাধ্যমত চেষ্টায় সরল 
অস্তঃকদণ তোমার কথা৷ বুঝতে চেষ্টা করব। ভগবানকে ভোগ দেওয়ার 
কারণ কি বল?” 

নব। অন্ত কারণ তুমি কি. বিশ্বাস করবে? 
আঁনন্দ। বিশ্বীস যোগ্য কথ! হলে কেন বিশ্বাস করবন।? 

নব।, কার বিশ্বাস যোগ্য ? 

আনন্দ?” আমার ! 

নব। তুমিকে? 

আনন্দ । আমি মানুষ । 

নব। এই টুকু বল্লেই কি তুমি কে সব বলা হল? বেশ বুঝে বল। 
আনন্দ। এর আর' বোঝা বুঝি কি? আমি মানুষ ছাড়া আর কি? ' 

নব। মানুষ ত বটই,কিস্তু মানুষ'বল্লে তুমি কি বোঁঝ তাই আমি জিজ্ঞাসা 
কচ্ছি। মানুষের কি সুত্র, এই যাকে তোমাদের ইংরাজিতে 0601101০7 বলে 
তাই বল দেখি। ্ 

আননা। মাচষের 0921)10101) 1 

নব। তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত তাতে আবার আইন ব্যবসায়ী, প্রতিদিন 

কত আইনের ৪7110 ধরে 'বড় বড় বন্তৃত। করে বড় বড় জজ ম্যাজিষ্টেটের 

মাথা ঘুরাইয়া দেও আর তুমি নিজে যার তার ৫9771007 "ট! বলতে এত 

ভাবছ। . 6 

আনন্দ। আমি এসব রিষয় বড় আলোঁচন! করিনা, আচ্ছা! তুমি বল শুনি। 
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হচ্ছে পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয় বাক, পাননি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় চক্ষু, কর্ণ, 

নাসিক, জিহ্বা, ত্বকৃ; পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; পঞ্চ তন্মাত্র রূপ, 

রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আর মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও মহৎ এই চবিবিশটী তত্বে আমরী 

গঠিত, কেমন নয়, বল দৈখি? ১১ 
আনন্দ। আরো! একটু পরিষ্কার ক'রে ধলতে হবে। 

নব। বেশ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। বাক কিনা বাক্য, পানি, হাত, পাঁদ পা, পাস, 

আর উপস্থ--গুহ ও গীজ তাঁর পর*পঞ্চ ্ঠানেন্দরিয় চক্ষ,কর্ণ, নাসিকা,জিহবা, ত্বক । 

আনন্দ | ই এত বোধ ইয়। 

নব। তার পর পঞ্চ ভূত যাঁকে 010770115 বর্লে, ক্ষিতি মাটী, অপ জল, তেজ 

অগ্নি, মরুৎ বাতাস, ব্টোম আকাশ, তার পরহ'লে। পঞ্চ তন্মাত্র রূপ, রস, শক) 

গন্ধ, স্পর্শ এই পঞ্চ ভুতের গুণ, কেমন বুঝেছ ? 

আনন্দ । হা। * 

নব। তার পর মন; মন হচ্ছে আমাদের সঙ্বপ্ন ও বিকল্লাত্মক জ্ঞান আর 

বুদ্ধি হচ্ছে নিরাপ!ম্বুক জ্ঞান আর, অহঙ্কার হচ্ছে অহ অর্থাৎ আমি জ্ঞান; এই যে 

জ্ঞান দ্বারা তূমি আমি বলে থাঁকি, “আমি অমুক «কাজ কচ্ছি, আমি যাচ্ছি আমার 
বাড়ী, আমার টাক”; তার পর মহৎ এই চবিবশ তত্ব। 

আনন্দ । মহৎটা কি? 

নব। যা বলা ষাঁয় না, বোঝান যায় না, কিন্ত বোঝ যায়। দেখান যায় ন। 

দেখা যায়, আস্বাদন করান যায় না, কর যায়। 

* আনন্দ। সে আবার কি? 

নব। যাকে শাস্ত্রে রন্ষ, আত্ম বা ভগবান বলে তাই। 
আনন্দ। এটেত গোলের কথা, যার কোন প্রমাণ প্রয়োগ নাই; 

যেট! বল যায় না, বোঝান যায় না, দেখান যায়*ন! সেটা বিশ্বাস করি কি 
করে? ্ 

নব। সেট ঠিক কথা । আচ্ছা তুমি যখন খুব অঘোরে নিদ্র! যাও যাকে 
সৃযুপ্ত অবস্থা বলে সে সময় তোমার করেনি, জ্ঞানেক্িয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
কোনটারই কার্য থাকে না, অথট তুমি থাক, তোমার জ্ঞান থাকে যে জ্ঞান মন 

নয়, বুদ্ধি নয়, অহঙ্কার নয়, কারণ তখন তোমায় গাল দিলে বাঁ তোমার 

প্রশংসা করলে তুমি বোঝনা, তোমার কোন ক্রি হয় না, তোমাকে সে সময় 
ধদি সাপে ঝ| বাঘে ধরতে আসে, তমি তোমার কদ্ি। শক্তির ছার! তোমার বাচবার 
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চেষ্টা করতে পার না, আর তোমার অহং জ্ঞান ও থাঁকে না, অথচ তুমি আছ; 
তোমার জ্ঞান আছে, এ জ্ঞান কোন জ্ঞান বল দেখি? 

আনন্দ । তখন যে আমার কোনরূপ জ্ঞান থাকে তার প্রমাণ কি 1 

নব। যদি জ্ঞান থাকেনা, তাহ'লে তুমি সেই স্ুযুণ্তি' অবস্থা থেকে নেগে 
উঠ কি করে? 

আনন্দ। সেইজ্ঞানই কি মহং?. 

নব। না, ঠিক তা নয়; সেইআআঁনকে শান্ত চৈতস্ত বলে। এই চৈতন্ত 

জ্ঞান নিত্য বস্তু ; এর কখনও ব্যয় হয় ন! যেমন জাগ্রত অবস্থায় আমাদের যে 

সমস্ত জ্ঞান থাকে সুযুপ্ত অবস্থায় তা থাকে ন! কেবল এই একমাত্র চৈতন্ত থাকে, 

শর্ধানাই, অতএব এ জ্ঞান চৈতন্ত'ও নিত্য অর্থাৎ সত্য আর ইহাই আনন্দ; যার 

এই স"১৪ চিৎ কে উপলব্ধি করিয়াছেন হাহারাই একে সচ্চিদানম্দ অর্থাৎ সৎ, 
চিৎ ও আনন্দ কলৈ উপলব্ধি করবেন । এই মহৎ কি তা! মানুষের ভাষা ব্যক্ত 
করতে পারে না, একজন আর একজনকে বোঝাতে পারেনা, ইহা! বল! যায়না_- 
অব্যক্ত ; এ বোঝান যায় না কিন্তু বোঁঝ। যায়, দেখান যায় না,দেখা যায়,মাম্বাদন 
করান যাঁয় না, আস্বাদন করা ম্লায়। মানুষের ভাষাঞ এর সব্বন্ধে যতদুর ব্যক্ত 
কর! যায়, তা বোধ হয় একমাত্র ভারতের আর্য খধির। গায়ত্রী মন্ত্রে ক'রে 

গেছেন, তুমি গায়ত্রী মন্ত্র জান? 

আনন্দ । ন।। র 

নব। আমি মুর্খ, আমার এ সব বিষয় বলবার অধিকার নাই । তারপর 

তোমার মত একজন শিক্ষিত যে বাল/কাল থেকে পাশ্চাত্য ভাষা, ভাব, আচার, 

বাবহারের পক্ষপাতী, তাকে এ সব যোঝান আমার কর্ন নয়; তবে আমি আমার 
গুরুদেবের নিকট ষ শুনেচি তা বল্লে যদি তোগার তৃপ্তি হয় ঝজতে পারি। 

আনন্দ। তা'ত বলবে; কিন্তু তা শোন্বার আগে আমায় আর একটি কথ! 
বল্তে হবে । -আপনার। পাশ্চাত্য বা ইংরাজী ভাষা )ভাব, আচার, ব্যবহারকে 

এত দ্বণা করেন কেন? 

নব। কে বললে আমর! দ্ব্ণা করি? আমার কথার ভাবে যদ্দি তোমার 

সেন্ধপ ধারণ! হ'য়ে থাকে তাহ'লে আমি বোধ হয় আমার নিজের মনের ভাব ও 

ভাষা ঠিক ব্যক্ত করতে পারি নাই। আমরা ইংরাজকে ক পাশ্চাত্য ভাষা, 
ভাব প্রভৃতিকে ্ করি*না। আমার গুরুদেবের শিক্ষা ও আদেশ তা'নয়। 

বিজন বাজান ৬হগমক তহটাবিক পাহীসনগাজ টিদান্াপিক। চদা পক তে চ ডা এ উক্বিসপাক। 
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আর আমাদের স্বণা ক'রবার কিছুই নাই। আর তাচ্ছিল্য করবার বস্ত জগৎ 
প্রকাশে কিছুই নাই। সমন্তই ভগবৎ-প্রকাশ। আমর! যদি কাউকে ঘ্বণা বা 

তাচ্ছিল্য করি তাহ'লে আমাদের অধর্ম হস্। 

আনন্দ। তবে তুমি আমাকে, আমার আঁচার ব্যবহারকে ঘ্বণা কর কেন? 
ন। তোমাকে বা তোমার আচার ব্যবহ]রকে যদিশ্ৰণা করি তাহ'লে কি 

তোমার বাড়ী যেচে থেতে আসি? . 

আ। তুমি আমায় ত্বণা কর না? ॥ 

ন। আমারতো বিশ্বাস তাই, অন্ততঃ ঘ্বণ! না করবার সাধামত চেষ্টা করি | 

আ। তোমার কথায় অনেক সময় ইতরাজী গশিক্ষা। ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 

প্রতি একট। কটাক্ষ আছে বলে' বোধ হয়। 

ন। গে কটাক্ষ ইংরাজী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি নয়। প্রকৃত কথা 

ভগবৎ রুপায় সকলেই জাপনাপন উপযুক্ত ও উপযোগী ক্ষেত প্রকাশিত। যে 
যেখানে জন্মেছে, সেখানের আচার? ব্যবহার, ধশ্ম জার উপযোগী ও মঙ্গল-প্রদ। 

কিন্ত আমরা আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ব৷ জ্ঞানের অহঞ্কারে মোহিত হয়ে সেই স্থানীয় 

মাচার ধশ্ম প্রভৃতি ত্যাগ করেছ নিজেদের মনগড়া একটা উন্নতির কল্পনা করে 

অপরের আচার ব্যবহার ধর্ম ষে গ্রহণ করি সেটা বড়ই পা খেত বিষয় ও 

অবনতির হেতু । আর ধারা তা কর্তে বলেন তার! একান্ত ত্রাস্ত 
আ। তুমি কি বলতে চাও যে ইংরাজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের 

কিছু মাত্র মঙ্গল প্র নয়? 

,ন।॥ জগৎ সংসারের সমন্তই মঙ্গল প্রদ কিন্তু স্বধর্মত্যাগ মঙ্গল প্রদ নগ়্। 
দেখ, আমি একে মূর্খ তারপর আমার *এ সব বিষয় বল্বার অধিকারই 
নাই তারপর আবার তোস্তার মত একজন শিক্ষিত লোক যে বাল্যকাল হইতে 

পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্য ভাব ও আচার ব্যবহারেঞ্জ বিশেষ পক্ষপাতী, তাকে এ 

সব বোঝানে! আমার কর্ম নয় তবে আমি আমার গুরুদেবের নিকট যা! শুনেচি 

ও বুঝেচি তাই বল্তে পারি তাতে ধদ্দি তোমার তৃপ্তি হ্য়। 
আ।। তৃপ্তি হবে কি না, তা আগে কেমন করে বূল্ব। তুমি বল আগে, 

শুনি। 

ন। ভগধানকে নিবেদন ক'রে আহার করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত বোঝার 

পূর্বে আমর! ঘে আহার করি এই আহারের উদ্দেশ্ত কি বুঝে দৈখা কু আচ্ছা 
ভুমি বল দেখি আহারের উদ্দেশ্য কি ? 
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আ। আহারের ভদশ্য দেহের পুষ্টি সাঁধন। 

ন। শুধু কি দেহের পুষ্টি সাধন, মনের কি আধ্যাত্মিক শক্তির বর্ধনও কি 
ণয়? | 

আ। আহারের সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক আছে বলে বোধ হয় না। 

না না হবারি কথা। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে কিছু বলে নাও 
বলিতে পারে না। আমরা আজকাল আধ্য ব হিন্দু বলে পরিচয় দিই কিন্ধ 
প্রক্কত প্রস্তাবে আমাদের আর হিন্দুয়ানী কিছুমাত্র নেই। আমরা সব 

ইউরোপীয়ের শিষ্য হয়ে পড়েছি। আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দশন বা বলায় তাই 
আমাদের শিরোধাধ্য। আমর! আমাদের ঘরেঝ$নিজেদের শাস্ত্র দর্শন কিছুমান 

দেখি ন! বা অনুশীলন করি না। আমাদের ভারতবধাঁয়দের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

দশ! এখন চোখ্ থাকৃতে কান।, কাণ থাকৃতে কালা, আমরা এখন পরের চোখে 
দেখি পক্জেরস্শলে শুনি। তাই আজ অহঙ্কারে, তুমি বলে ফেল্পে আহারের 
সঙ্গে মনের কিছুমাজ সম্বন্ধ নেই । তোমাদের ইউরোপীয় বিজ্ঞানে জড়ের জড় 

ক্রিয়ারই আলোচন! দেখা যায়, জড়ে জড়াতীত ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা কর্বার 
শক্তি এখন তার হয়নি । মনে করে! না আমার কথাগুলে৷ অলীক । এই দেখ 
তোমার ইউন্লোপীয় বিজ্ঞান কোন্ দ্রব্য আহার করলে শরীরের কোন্ উপাদান 

ক্ষয় হয় ব! বৃদ্ধি প্রাঞ্ত হয় সে সম্বন্ধে সম্পুর্ণ না হোক কিছু পরিমাণে বল্তে 

পারে। কিন্ত কোন্ দ্রব্য আহার কর্লে ক্রোধ বৃদ্ধি হয় আবার কোন্ প্রব্য 

আহার করলে কাম ক্রোধ প্রশমিত হয় তা” কিছুই বলতে পারে না ও বলে না. 

কিন্ত আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে আধ্যঞ্থষিরা এ সব বিবয়ে বিশেষক্ঈপে বিচার করে 

গেছেন। এ বিষয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞান আর্ধ্যখধিদিগের দুরদৃষ্টি মানব হিত- 
কারিতার সম্বন্ধে তুলনায় অতি শৈশব হইলেও দেহ ও মন যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 

আবদ্ধ তা' নির্ণয় করেছে ; সে বিষয় বোধ হয় কেহই অবিশ্বাস কর্বেন না। 
কেমন না? | 

আন'। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সন্ধ আছে বটে 
নব। মুলে ত1 যদি থাকে ত। হ'লে যার দ্বারা দেহের পুষ্টি হয় তা'দার। 

মনেরুও পুষ্টি হবে ন| কেন? " 
আন । বেশ, স্বীকার কর্ণেম হয়, তাতে কি হয়েছে? 
নব। ভাল, এখন বল দেখি দেহের পুষ্টি ও মনের পুষ্টি বললে আমর! 

কি বুঝি? 
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আন। দেহের পুষ্টি বললে দেহ সবল, সুস্থ, নীরোগ বুঝায় । আর মনের 

পুষ্ট বললে মনের শাস্ত অবস্থ! বুঝার । 

নব । মনের শান্ত অবস্থা কাকে বলে? ? 

আন। কাম, ক্রেত্ধ, লোভ প্রভৃতি'নিকু রিপুর তাড়নাহীন অবস্থা । 

নব। অন্ত উদ্দেশ্ত যা”, তা” কি তোমার পনত শিক্ষিত লোক বাল্যকাল থেকে 

ষে পাশ্চাত্য ভাষা-_পাশ্চাতা ভাব আচার ব্যবহারে শিক্ষিত দীক্ষিত তাকে 

বোঝান যাবে, না সে বুঝবে ও বিশ্বাস কবাবে? 

আন। যুক্তি সঙ্গত কথংহ'লে কেন বিশ্বাস কর্ব ন1 বা বুঝবে! না? 

নব। ৭্াাচ্ছা, বল দেখি মানব জীবনের উদ্দেশ্ত কি? 
আন। 1790 01191, 210৩ 10০ 1000115-৮খাও দাও আর মজ1 কর । ... 

নব। তুমি কি বল আহার, বিহার, মৈথুন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ? 
আন। তাছাড়া "মার কি। রঃ 

নব। বেশ তাহ'লে মানব জীবনে ও পশুজীবনে পার্থক্য কি? 

আন। পশুদের আহার, বিহার” মৈথুন সব*সীমাবন্ধ। তা'দের ইচ্ছাশকির 

কোনরূপ বিকাশ দেখ! যায় না; মানুষ আপন ইজাপ সকল বর 

করিতে সমর্থ । রি 

নব। ভাল, তা' যেন হ'লে! । এখস বল দেখি এ যেআহার বিহার 

মৈথুন বল্পে এই আহার বিহার মৈথুনটাও কি জীবনে ভাল ক'রে বুঝে দেখেছ? 
আন । ও আবার বুঝব কি? ওতে বোঝাবার কি. আছে? 

নব। আছে বৈকি; তুমি আহার কর কেন? 

আন। ক্ষধ। নিবুত্তি ও শরীর পালনের, জন্ট। 

নব। ক্ষুধ। নিবৃত্তি ত যেমন তেমন যা, তা, খেলেই হ'তে পারে। তবে 

তুমি কেন কালিয়া, পোলাও, সন্দেশ রসগোল্লার এত অনুকাগী ? 

আন। ওট! অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুরূপ । ভাল খেতে বোধ হয় সকলরেই 

ইচ্ছা! কিন্তু অবস্থায় কুলায় না বা সংগ্রহ হয় না বলেই লোকে য1 তা, খেয়ে 

ক্ষুধ! নিবৃদ্ধি করে । 

নব। তা হ'লে আহারটা কেবল ক্ষুধা নিবৃতির জন্য নয় তায় সঙ্গে 
আর একট প্রবৃত্তির যোগ আছে যার জন্ত মানুষ ভাল খেতে চায়, সে 

প্রবৃত্িটা কি? ও 
আন। সেটা কি গ্রস্বত্তি বল! ঘায়। সেটা বোঁধ হয় নুখলাভের গুব্বতধি। 
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নব। শাস্ত্রে যাঁকে চিত্তরঞ্জিনী ত্র বলে অর্থীঃ ষাহ। দ্বার আমাদের চিত্ত. 

রঞ্জন হয়। কেমনন!? 

' আন। হা,তা' বই কি! 
নব। তুমি আগে বলেছিলে আহার, বিহার, মৈথুন মানবজীবনর 

উদ্দেশ্্ কিন্ত এখন কথ! 'এই দীড়াল যেএ আহার 'বিহারের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন 

হওয়া চাই। 

আন। তাত নিশ্চয়ই! আম: বা কলি সকলি সখ পাবার অন্ত । 
নব। বেশ, বেশ, তা হ'লে মা (জীবনের উদেশ্ত কেবল আহার বিহার 

নয়--আহার বিহারের সঙ্গে স্থাখ পাঁত॥ চাই । প্রথম দর্শনে ছুই কলে মনে হয় 

“বটে কিন্তু একটু চিত্ত করে দেখলে :$ক তা বোধ হয় ন:। আনন্দলাভই মানব 
জীবনেরউদ্দেপ্ত অন্য সব উপায় বা আপলম্বন মাত্র, আজ যা্দ তোমায় কটক থেকে 

কল্কাতা যেতে হয় তা হলে তোমার .বষয় কলিকাতা, কি রেলগাঁড়ি চড়ে যেতে 

হবে বলে তাকেও তুমি তোমর বিষয় বল্তে পার 'ন1; রেলগাড়ি উপায় বা 

অবলম্বন । রেলগাড়িকে অবলম্বন করে তুমি তোমাব বিষয় যে কল্কাত তা 
পেতে পার, কেমন না? 

আন" - ভাত ঠিক। 

নব। তবে মানব জীবনের উদ্দে্ বা বিষয় আনন্দ; আহার বিহার বা 

মৈথুন নয়। ক্রমশঃ 
নিত্যানন্দ দাস। 

মাতলাভ 
ছখের আগার তাহে খণভার পিতামাত। কেহ নাই ; 

বিধব! ভগিনী, ভায়ের রমণী, আর তার! ছুটী ভাই। 

ৰিনায়ক যবে, অতি শিশু সবে, তখন গিক্লাছে মাতা, 

দ্বাদশ বছরে পিতা গেছে » রে, মানুষ করেছে ভ্রাতা। 

পিতার আদর পেয়েছে সে তবু; কিছুতো! পুরেছে আশ, 

মায়ের যুখানি স্থধাভর! বাণী মনে জাগে বারমান। 

মা বলে কাদিলে পিত1 নেছে কোলে, আদর করেছে ভায়ে, 
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ছই ক্রোশ দূরে শ্রীনিবাসপুরে, মায়ের জনম গ্েহ; 
0সথ। হতে শত জ্যোছনার মত, রিছে তাহার স্বেহ। 

মাতৃকুলের দূর অতীতের শুধু পড় আছে ভূমি, 

শেষ সম্বল তাদেয় কেবল চরণ হু্চুমি। 

পৃথক্ করিয়া মায়েরে ভাবিতে আনু কিছু নাহি তার, 
তাই মাঝে মাঝে ছুটে আসে সে .ব গৌরী নদীর ধার । 

মনে হয় তার জননী আবাপ বঞ্ধগ্র ছুবাহু মেলি ;-_- 

কোলে টেনে লয়, রাখি মুছি ক _ণবাছ। কি ফিরিয়া এলি ।” 

“সরোবর জল করে ছুল ছল, (পানে চিহ্ আকা, 

খন বন ছায় এ দেখ যায়, পথটা ১লেছে বীকা। 
সিক্ত বসনে, যেতে গৃহ পানে উধারে করিয়ে ম্লান '”* 

ওই নীলজলে মাগো! কুতুহলে ক 5 না করেছ স্নান, 

সেফাপির তলে পাতিয়া আচুলে সড়ায়েছে কত ফুল, 

চরণ চিহ্ন এখনে রল্লেছে আলো করি তরুমূল। 
ওই গৃহকোণে বমি একমনে জ্বেলেছ সীঝের দীপ, 
দূর বন হ'তে ভাসিয়। এসেছে [ঢঞ্ধ ববুল-নীপ। 

“মোর মনে হয়, সারা বনময় ধ.চাস উতলি চলে, 
বরষার রাতি শয্যাটি পাঁতি আমারে লয়েছ কোলে। 

বর ঝর ঝর কুটারের পর ঝরিচে জলেব ধার, 

বিদ্যুৎ ভরা কালে! কালো মেঘ ''রজে পাগল পাঁর1। 

চমকি জননী শুনেছি অমান কা এ অভয় বাণী! 

তখন কি তৃমি মোর মুখ চুমি বক্ষ লওনি টানি?” 
_ ক্ষিপ্র চরণ রক্ত তপন উঠিত অস্ত-রথে 
চেতন! লভিয়! বিনায়ক তবে ফিগিত গৃহের পথে। 

একদা বিনায় বিটপির ছায় ফিরিতে গৃহের মাতে 

শুনি বিষাদে মভাজন সাথে দাদ। চলে গেছে সাঝে। 

আশঙ্ক। শত বিভীষিক1 মত ব্যা:ল বক্ষ ভূরি 
রহিল জাগিয়। কঠিন হইয়া সমন্ত বিভাবরা। 
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প্রভাতে যখন মন্দ পবন, শুভ্র-স্নিপ্ক-ছবি, « 

পুর্ব গগনে কনক বরণে উদ্দিল শাস্ত রবি, 

শিথিল চরণ গুক্ক বদন বিনায়ক দেখা দিল, 

বিনমিল জ্বাখি কি বেদন! মাঁথি বিনায়কে নেহারিল। 

কণ্ঠ ধরিয়া কহিল কাদিয়া করুণ মুখানি চুমি,_ 

“নিজ হাতে আসি এসেছি বেচিয়) মায়ের জনম তূমি। 
ধনীর ছুয়ারে রহি অনাহরে সহিয়াছি অপ্মান, 

মনে অবিরাম জপিয়'ছি নাম “অনাথের ভগবান'। 

আরুতো৷ কিছুই ছিলনান্ত ভাই, জানতে! মোদের দিন 
যাছিল বেচিয়া৷ এসেছি শুধিয়! দ্বারুণ কঠিন খণ। 

অশ্রু মুত্র কহিল বিনায়--“তার কি করিবে তুমি? 
আরতো কিছুই ছিলনাক ভাই বিন! সে স্বরণ ভূমি।* 

নমে। নমো নমঃ পবিত্র মম সবশোক-চাপহরা 

 শ্বরগের ধম মায়ের ভবন সকল তীর্থভরা । 

তোমার চরণ, প্রিয় পরিজন, সব সুখ ছুখ ছাঁড়ি 
চলিনু আজিকে যদি কোন দিন তোমারে ফিরাতে পারি।” 

তব কোলে যেতে আজ কোন মতে নাহি মোর অধিকার, 

দুর হতে তাই ওপদ শ্মরিয়৷ নমিতেছি বারবার । 
রেখ মা স্মরণে যদি ও চরণে আর ন' ফিরিতে পারি ।” 

- _বিনায়ক চলে প্রবাসের পথে মুছিয়! নয়ন বারি । 

'দৈষ্কের দায় তাঁরা ব্যথ। পায় এই কথা মনে স্মরি, 

বহু হঃখ সয়ে একমন হয়ে কর্মে নিল সে বরি। 

“এস, এস, এস, অতুল অর্থ, ভাণ্ডার মাঝে তুমি । 

তোমার অভাবে বিকায়ে গিয়াছে মায়ের জনম ভূগি। 

তোমারি পুজায় সারাদিন বায় করগে। করুণ! দান, , 

ছিলেম্বীক বলে সবে অবহেলে করিয়াছে অপমান ।” 

করিয়া মমতা তুষ্ট দেবতা! চাহিল! ভক্তপরে ; 
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যেখানে তখন ছিল১ঝাউবন পবনে করিত খেলা, 

আজিকে সেখানে উঠেছে সৌধ অন্বর করি হেল1। 

সরসীবিতানে সেফালি যেখানে ঝরিত আপন মনে, 
সেখানে এখন মুগ্ধ নয়ন হেরি নন্দন বলে। 

যেথায় সবার অবারিত ছ্বার সেথা প্রহরী বসি 

হেরি এই মব বিনায়ক শিরে আকাশ পড়িল খসি, 

তিতি আখিনীরে কহিল,ষে ধীর “এতদিনে হলি পর! 

তুই ষ্দি মাগো তুলে গেলি মোরে কোথায় আমার ঘর ? 

মহাজনে গিয়। সব নিবেদিপ্ন। বিনায়ক্ক কহে বাণী 

"দয়া করে প্রভু, যদি ফিরে দাও জননীর ভিটেখানি |” 

মহাজন কন) “বৃথায় রোদন, অনুরোধ কর! মিছে”, 
অনেক অর্থ করিয়াছি ব্যয় তোমার জমির পিছে 

বিনায়ক বলে জুড়ি করতলে-_-“সব টক! আমি দিব, 
যা আছে আমার সর তুমি লও ) শুধু জমিটুকু নিবি” 

শুনি মহাজন মহারাগে কন্ “হয়েছ নবাব ঘোর, 

দূর হয়ে যাও, কিনিবারে চাও বাগান বাড়ীটি মোর ?” 

বিফল জনম বিফল করম বিফলে জীবন গেল, 
সাধনার ধন মায়ের ভবন আর নাহি ফিরে এল! 

অগাধ অর্থ তার! তো ব্যর্থ, অক্ষম তার। হীন: 

আমার দৈগ্ঠ ঘুচাতে নারিল এতই তাহার! দীন। 

এবার হইতে কায়মন প্রাণে করিব তাহারি সেবা 
গ্রান হ'তে তার মায়েরে আমার ফিরে দিতে পারে যেব! । 

এই মনে করি সার! রা'ত ধরি জাগি সে শ্যাপর 

সবাই খন ঘুমে অচেতন ত্যঞ্জিল আপন ঘর। 

তল অভাবে শরীর রুক্ষ, অন অভাবে ক্ষীণ, 

অভাগ্গ! বিনায় পথে পথে ধায় অবিরাম নিশিদিন ! 

যারে দেখে তারে করিয়া মিনতি কাতরে কীদিয়! কয় 

-+কেমন করিয়া হারাধন বল পুনঃ আপনাব হুয় ।* 
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কেহ বলে- “আরে পাগল ষে এটা, থানায় ধরিয়৷ দেহ, 

“বুঝি বড় দুখে হারায়েছে জ্ঞান” করুণায় কহে কেহ 

শেষে একদিন শাস্ত নবীন সন্নাসী সনে দেখা, 

কহিলেন তিনি-_“এস মের সাথে, সব ফিরে দিন লখ| |” 

গৌরীর তীরে বসিয়া কুটা'রে সন্গযাসী গাহে গান__ 

“জয় জয় জয় শহর শিব ভক্তের ভগবান । 

অক্ষম দীন সাধনা বিহীন কি গাহিব 'তব লীলা, 

তৃষ্ণার তরে চেয়েছে য়ে বারি তারে সুধা এনে দিলা । 
সকলের সাধ পুরায়ে হে নাথ, ভিখারী হয়েছ তুমি 
মরিয়া তোমারে কেঁদেছে যে, তারে বুকে লহ মুখচুমি। 
প্রাণের জালায় ডেকেছি তোমায়__দাও মার ভিটা খানি; 

মার কৌলে মোরে ফিরায়ে দিয়েছ, শুনায়েছ তাঁর বাণী। 

প্রতি নারী মাঝে রী আজি আপন মায়েরে হেরে, 
অনাথ আতুরে বুকে টেনে ল'য়ে যেখানৈ সেখানে ফেরে । 
'ক্বেরি নন্দনে মায়ের ব্দীনে হাসিটা যখন ফুটে, 
সর্যাসী আজি আখিজলে ভামি ম| বলিয়া সেথা লুটে । 

সন্তান কোলে মাত। যদি চলে সন্যাসী চেয়ে রয়, 

পুলকের সনে স্থির নয়নে অবিরাম ধারা বয়। 

পথের পথিক শ্ুধাঁয় তাহারে কি করিছ বসে একা ? 

স্্যাসী কহে “এতদিনে ভাই পেয়েছি মায়ের দেখা” । 
শ্রীমাণিক চন্দ্র ভট্টাচাধ্য। 

শ্রীচৈতন্যচরিতামুত মধ্যলীলা | 

৮ম পরিচ্ছেদ । 

আীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দ রায় সংবাদ 
জীক্ণ চৈতন্ত গ্রভূ লা রায়কে প্রশ্ন করিলেন। “পঢ়ঙ্লোক সাধ্যের 

নিণর। জর্থাৎ যে"সাধন দ্বার জীবের পরম প্রয়ে!জন পুরুষার্থ সাধিত হয়, সেই 

পুরুধার্থ বিষয় বল। কিন্তু সামান্ত কথায় বলিলে হইবে না. শাস্ত্র যুক্তি সমর্থন 
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করিয়া বলিতে হইবে। প্রখয় কহে স্বধন্মীচরণে বিষুণভক্তি হয়” শ্রীরাম রায় 
বলিলেন, জীব স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিতে করিতে বিষুভক্তি লাভ করে। 
কারণ আমর! শ্রমভ্ভাগবতে দেখিতে পাই স্বধর্ম নিষ্ঠ শতজন্মভিঃপুমান্” এই 
শৌরু দ্বারা স্বধশ্ম একথার মাত্র যাজন কারিলে হইবে না, তাহাতে পরিনিঠিতান্তঃ- 

করণ হওয়। চাই-__কিন্তু, প্রভুর প্রশ্নমত শ্রত্নামানন্দ রাঁয় উত্তর করিলেন না, 

কারণ একবারে চরম নিষ্পত্তি করিপে, (প্রম ভক্তির মাধুর্য ও উচ্চত। প্রকাশ হয় 
ন৷ এই জন্ত সোপানানুসারে সিদ্ধান্ত 'করিতেছেন। অনেক সোপান পার হইয়। 

পরে অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিতে হয় এই জন্ত জগৎ্বাসী জীবকে সেই 

ভক্ভি, হদ্ধের স্থুরম্য সোপান দেখাইতেছেন। বেদ শাস্ত্র যেমন কর্ম উপদেশ 

করিয়৷ উপনিষন্মার্গে কর্ম খণ্ডন করিলেন সেইব্ূপ বৈষয়িক কর্ম ও জ্ঞানতঘাগ 

পথের নশ্বরতা দেখাইয়া ভক্তি পথকে দৃঢ় করিতেছেন । কন্ম ও জ্ঞান ভক্তিতেও 

আছে । যাহাতে জ্ঞান ও কন্ম নাই সে, 'ত' জড় তধে কি ভক্কিদেবী 
জড়ব্ধপ1, এই সিদ্ধান্তে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলিতেছেন, “অন্যাভিলাধিতা শৃণ্যং 

জ্ঞানকর্মাদ্চনাবৃতম্চ। আহন্ুকুরলোন কষ্টান্ুশীলনং ভক্তিরুত্তম” এই শ্লোক 

ব্যাখ্যা করিলে আমরা দেখিতে পাই প্রথমতঃ সামান্ত বৈষস্নিক জ্ঞান কর্ম লোপ 
করিয়! পুনরায় শ্রীকৃষ্ণগুশীলন রূপ জ্ঞান কর্মের অস্তিত্ব দেখাইতেছেন। কারণ 
যদি আমার জ্ঞানকশ্ম রহিল না, তবে আমি কি লইয়। শ্রীকফ্কান্ুশীলন করিব। 

কারণ এই সিদ্ধান্ত শিরোমণি শ্লোক বলিতেছেন জীব অহঙ্কারাম্পদ, জ্ঞান বর্ষের 

দ্বার! প্রেমভক্তি সুখ পাইবে না,প্রেমভক্তি হইতে উখিত জ্ঞান কন্ম যখন তোমার 

জ্ঞান কর্মাশ্রিত অহঙ্কার তত্বকে জীর্ণ করিয়৷ দিয়া তাহা! হইতে সার নিধ্যাস 

অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস এইটা আর্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিয়! দিবেন তখন তোমার 

আমি আমার ইত্যাকার অসদভিমান থাঁকিবে না, (যথা কাপিলেয়ে )-- 

“অনিমিত্া। ভাগবতী ভক্তি সিদ্ধে গঁরীয়সী 

জরয়ত্যাশুড ষ। কোশং নিগীর্ণ মনলোযথ।” 

অর্থাৎ স্বার্থ শূণ্য ভক্তির বিক্রম দেখাইতেছেন যেমন আমর] ক্ষুধা হইলে 
অনাদি ভক্ষণ করি, কত্ত কি করিয়া আমর! অল্নাদি 'জীর্ণ করিব বা আমাদের 

পাকস্থালীতে অন্না্দি জীর্ণ হইবে তাহা ভাবনা ন৷ করিলেও অঠগাষ্মি .যেমন 

সেই অনাদি পাক করিয়া তাহ হইতে সারাংশ লইক্া আমাদের দেহ গঠন 

(ক্ষয় পূরণ ) করেন, এবং অসারাংশ বাহির করেন) সেইক্প প্রেমভক্তিরূপ 
অনল আমাদেন দেহের, তুক্ত অহঙ্কার যাহা আমার! উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ 
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করিয়াছি তাহাকে জীর্ণ করিয়! তাহ! হইলে সার গঢাগ আমি কৃষ্ণদাস এইটী 

লইকস| আমাদের ভিতর একটি দেহ গঠণ করিয়া ভগবন্তজন করেন। তবে 

অনন'ভক্ষণ করিলে যেমন বিলশ্থে পরিপাক হয় সেইরপ এই দেহও বিলম্বে 

গঠন হইয়। থাকে বদি উদরের ভিতর অধ্ি না থাকে তাহ! হইলে বাহিরে জাল 
দিলে যেমন অন্নাদি পাক 'হয় না সেইরূপ প্রেমভক্কিরূপ অনল ব্যতীত এই 
অহঙ্কার.কোষ জীর্ণ হইবার উপায় নাই প্রেমভক্তির গঠিত দেহটিকে আমর! 

সিদ্ধ দেহ বলিয়া! থাকি । প্রভু সাধ্য কি বণিলেন শ্রীরামানন্দ রায় তহুত্তরে 
সাধন বলিলেন। এই বিশু পুরাণের শ্লোক পাঠ করিলেন, শ্লোকটা এই-_ 

“বর্ণাশ্রমাচার বত। পুরুষেণ পরঃপুমান্” 

বিষ্ণুরারাধ্যতে পম্থানান্ততম্তত্তোষ কারণম্ 
অন্থয়-_বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্ বিষু) আরাধাতে। তত্তোধ 

কারণম্ অন্যঃ পন্থামণ। বেদরূপে ভগবানই বর্ণাশ্রম ধর্ম, উপদেশ করিয়াছেন 
অতএব এই ধর্ম পালন করিলে, বিষ্ণুর আরাধন! 'করা হয়। ইহা! হইতে 

তাহার সম্তোষের উপায় আর নাই। প্রত 'যেমন অসাধ্য শ্রীরাধাপ্রেমকে সাধ্য 

রূপে নির্ণয় করিতে বলিলেন, শ্রীরামরায়ও তেমনি'শাধনটা বলিলেন, ভক্ত ভিন্ন 

ভগবানকে আয়ত্ত কনিতে কেহ সক্ষম হয় না কারণ শ্রীরাধাপ্রেম প্রভুর সাধ্য 

হইতে পারে, কারণ বাধাখণ শোধ করিয়। লাধ্যের আস্বাদ করিবার জন্ত তাহার 

ভাবকাস্তি অঙ্গীকার পূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভূরই (প্রেম ভক্তি প্রভুর 
সাধ্য হইতে পারে কিন্তু ভক্তের পক্ষে সাধনাকারে তাহার প্রকাশ এই জন্ত 

শ্রীরামরায় সাধ্যটাকে সাধনাকারে বলিলেন। কারণ এই গ্লোকটাতে, অর্থাৎ 
বিফুপুরাণের উক্তিতে শ্রীরামরায়ও প্রকতই বলিয়াছেন। ঘখ1-_“্ব্ণাশ্রমাচারবতা 
কপট সন্ন্যাস ধশ্শীবলঘিন1 ) গ্রকৃতের সম্ত্রীকোধন্মমাচরেৎ ইতিবচনাং* সন্কীর্তন 

মহাষজ্ঞ প্রকটরিতুম্ স্বীয্প প্রিগাজ্জপ্রতিময়। নিজাঙ্গম্ আবৃত্য যেো৷ পুরুষ অবতীর্ণ; 
তদাশ্রয়েণ পরপুমান্ ক্ষ আরাধ্যতে। তৎত্তোষ কারণং অন্তঃ (শ্ীচৈতন্তা- 
শ্রয়াদস্তঃ অপবরঃন )॥ 

অর্থাৎ যিনি কপট-সম্ন্যাসীর বেশে সন্কীর্তন যজ্ঞ প্রচার করিয়া, আপনি ভিন 
আপনাকে 'কে' প্রকাশ 'করিবে, এই অন্ত নিজেকে ধর! দিয়া জীবের উদ্ধার জন্ত 

অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাকে জানি লে ব! আশ্রয় করিলে জীবের 'পরম গুরুযার্থ 

লাভ হয়।' কিন্তু এখন, প্রভুও ভক্তকে যেমন বাহ্ কথা লইঃ! জালোচন! করিয়া 
শেষে অন্তরের কথা খুলিয়া দিবেন আমরাও সেইরূপ কতক আলোচনা বন্গিব। 
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প্রথমতঃ শ্রীরামানন্দ রাক্ন ক্টী-মিশ্রা ভক্তি বলিলেন বস্তত এইটা প্ররুত ভক্তি 
নহে, আরোপ-সিদ্ধা, অর্থাৎ ভক্তি ন৷ হইন্বাও ভক্তির আকারে প্রকাশ-বিশিষ্ট 
ভক্তি। তবে এইটী যাজনা করিতে করিতে যদি কখন সাধুসঙ্গ লাভ হয় তবে 
ক্ধর্চয়ে নির্মল! ভক্তি প্রকাশ হইতে পারে । বর্ণাশ্রম- যাজীর সদ্গুরু লাভেরও 
উপায় আছে কিন্তু তাহাক্ন নিশ্চয়তা নাই এই'জন্ শ্রীমন্ মহা প্রভূ এইটীকে বাহ্ 
করিলেন। কারণ আমরা জগতে দুর শ্রেণী লোক দেখিতে পাই, কেহ জাত-্রদ্ 
কেহ বা অজাত-শ্রদ্ধ। শ্রীরামানন্দ 'রায় এই বিধানটা অজ্জাত-শ্রদ্ধ অর্থাৎ ধাহাদের 

রক শ্রদ্ধা নাই তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কারণ যদি বরণাশ্রমধর্্ম যাজনায় 
শ্রীরুষ্ণে ভক্তিলাভ করেন, অর্থাৎ ক্রম সোপান বারায় সাধু সঙ্গ লাভ করিয়া 
রীকুঞ্ণে ভক্তি লাভ কঞ্ঠেন। এই জন্ত শ্রীভক্িরসামৃত সিদ্ধুর পূর্ব বিভাগে ৪র্থ 
লহরীর একাদশ শ্লোক বলিতেছেন | 

“আদৌ জদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভূ্জনক্রিয়। 
ততোইনর্থ নিৰৃত্তি স্তাভতো নিষ্টা,রুচিস্ততঃ | 
অথাসক্তিস্ততে! তাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। 
সাধকানামযং প্রেষ্ঃ গ্রাছুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥” 

প্রথমে জীবের শ্রদ্ধা ন। হইলে “ত' সাধু নঙ্গ হর না তবে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে 
হইবে? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাটী মূলে কৃষ্ণকুপাসাপেক্ষ। এই জন্ত যুঠুকুন্দ রাজবি 
'বলিয়াছিলেন, অগ্রে ভবক্ষয় তবে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ যেন অগ্রে সংসার ক্ষয় করিয়া 
আপনাকে প্রকাশ করেন, ধদি সংসার ক্ষয় হইল তবে ত নির্মল চিত্তে শ্রদ্ধা হইতে 

পারে। ইহা ম্বতঃসিদ্ধ। সুর্য উদ্দিত হইবার সময় যেন অগ্রে অরুণবর্ণ তৎপরে 
জ্যোতিম্ান্ হন, সাধুসঙগও সেইরূপ অগ্রে কৃষ্ণরুপানপ শ্রন্ধাকে প্রকাশ করিয়া 

পরে অবতীর্ণ হন। 

“প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর 

রায়ু কহে কৃষে কম্মার্পণ সাধ্য সার” 

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্তাবাগীশ। 
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ম্বাজী ৷ 
বেঁধে রেখে মোর কাপড় চোপড 

গুছিয়ে ঘয়ের কাঁজ, 

বসে আছি ম্মাজ পথের ধারেতে 

ধরে যাত্রীর সাজ ! 

বাজ কর্ম বত ঘরের আমার 
এসেছি গো আমি সেরে, * 

বসে আছি তাই সাথীর আশায় 
বিজন পথের ধারে ! 

'আস্চে যাচ্ছে যাত্রী কত গে 

ঘুরতেছে নিশি দিন, 

কর্মমেকশম্মে আবদ্ধ চরণ 

গতি হস্রেছে গে ক্ষীণ !, 

অজান। অচেনা পথটা আমার 

যাই গো কেমন করে, 
সম্ুখে ওই আকাশের গায় 

আধার আস্চে ধিরে ! 

ওগে। যাত্রী আমি, বেরিয়ে এসেছি 

সারি সংসার কাজ, 

সাথিটা আমার জুটিয়ে দাওনা 
প্রাণে দিওনা লাজ ! 

দিনের আলোক সাঝের আধার 

মিশ্তেছে ওই ধীরে-_ 

ছুকৃল ভর! ছুটছে নদী ; আমি 
যাই গা কেমনে পারে ! 

কাল বোশেখের উঠ্ৃতেছে ঝড় 
নিভ্লে! সাঝের বাতি, 

এক আমি ওগে! নিরাশয়ে আজ, 

কেমনে কাটাই রাতি! 
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দিওন! গে। হুঃখ দিওন। দিওনা, 

দিওনা গে! তুমি আর, 
ছুংখের পশর। বয়ে বয়ে মোর 

দেহ কঙ্কাল-সার !' 

পথটা তোমার দেখিয়ে দাওন! 

আমি যে তোয়ার যাত্রী ! 

পথের ধারে বগেবসে মর 

কাটানে পারি না রাত্রি! 

শ্রীননৎকুমার সেনগুপ্ত । 

সাহিত্যসেবা 

আমর গণিত, দর্শন, বিজ্ঞা্স প্রভৃতি শা পাঠ করি, শিখিবার জন্ত, কিন্তু 

সাহিত্য পাঠ করি শুধু শিখিবার জন্য নঠে আনন্দের জন্য । মানুষ স্বভাব- 

ধন্মবশতঃ মান্্রষের কাছে মনের ও প্রাণের কথ! ন্যক্ত করিয়া এবং মানুষের 

মনের ও প্রাণের কথ! শুনিয়া, স্থখ ও শান্তি পাইয়া গাঁকে। এই জন্যই সাহিত্য 

পাঠ করিতে আমাদের খুব ভাল লাগে, কারণ মানবের জীবন, মনের চিন্তা, 
হদয়ের ভাব, সুখছুঃখবোধ ইত্যাদি লইয়াই সাঠিতা। আবার সাহিত্যের উন্নত 

চিন্ত! ও ভাব সমূহ সাহিত্য-সেবীর চিন্তা ও ভাবের পুষ্টিসাধন করিয়া! থাকে। 

একারণ সাহিতাকে মনের মুখরোচক পুষ্টিকর খাস্ভ বলা যাইতে পারে। 
'অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করিলে মহাপুষ্টিকর দ্রব্ঙ হিতকর না হইয়া বরং 
অহিতকর হইতে পারে, কিন্তু পরিতোষের সহিত যাহা কিছু গৃহীত হয় তাহ! 

মহহুপকার সাধন করিয়া! থাকে ৷ সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় 

জীবনের উন্নতিকল্পে সাহিত্যচর্চাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সধনা তাহা! সকলকেই মুক্তকঠে 
স্বীকার করিতে হইবে । অবশ্থ, নিজের ও জাতির উন্নগ্ির জন্ত শিল্প, ব্যবসায় 
বাণিজ্য প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে জীবনে মাধুর্য 
ও আনন্দ এবং মনে প্রশস্তভার ও উদারতা ন পাঁকিলে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রাণশূন্ত 
দেহের স্টায় প্রীবিহীন হইয়া থাকে। সাহিত্য সাধনার ছারা ব্যক্তিগর্ভ ও জাতীয় 
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জীবনে প্রাণশক্তি, আনন্দ ও মাধুর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে সেই অন্তই সর্ব- 
প্রকার বিস্তার মধ্যে সাহিত্যকে শেষ স্থান দেওয়া! হয়। বান্তবিকই সাহিত্যের 
উন্নতি অবনতি এবং জাতীর উত্থান পতন যে সাধারণতঃ যুগপৎ হইয়। থাকে, 
তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন । একের অবস্থার উপর অগ্ভের 

অবস্থা নির্ভর করিত্রেছে। যখন কোন জাতি উন্নতির উচ্চ হইতে 

উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে এবং তাহার প্রাণে নিত্য নবোৎসাহ 

নবোদ্দীপন। ও নবানন্দ আইসে,তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যও পরিপুষ্ট হইতে 
থাকে ; এবং জাতীয় উন্নতির উচ্চতম অবস্থায়, সাহিত্যও চরমোৎকর্ষ লাভ 
করিয়া থাকে। আবার যখুনই জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া উৎসাহ ও 

উদ্দীপনা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনই অধঃপ্তিত জাতির দুমঘোর কাটিয়! 
যায় এবং সমস্ত দেশে প্রাণচঞ্চলতা ও কশ্মকোলাহল পরিলক্ষিত হয়। অবনতির 

সময়ও ঠিক এরর, জাতি ও সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে অধ?পতিত হইতে থাকে। 
জাতীয়-জীবন ও সাহিত্য পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেক্ক ভাবে জড়িত, এক হইতে 

অন্যকে পৃথক করা যায় না। আমরা অুধঃপতিত হইয়া আধুনিক সভ্যজাতি- 

সমূহের পশ্চাতে পড়িয়া! আছি, অতএব আমাদের সকলকেই সাহিত্য সাধন! 
করিতে হইবে । আজকাল আমর! সাহিত্য সাধনা করিতেছি বটে কিন্তু বড় 
ছুঃখের বিষয় কতিপয় প্রথিতনামা সাঠিত্যসেবা ব্যতীত আর কাহারও সাহিত্য- 

চর্চচাঁয় বিশেষ কোন ফলোদয়ের সম্ভাবন। দেখা যায় না। আমরা অলস ও 

শ্রমবিমুখ ; কিন্তু যশঃপ্রার্থা। সেই জন্য আমরা অল্লায়াসে যশ:প্রাপ্তির জন্য 
সতত চেষ্টিত। আমর! গবেষণ! ও তুলনামূলক (01101021 01 ০0107217015 

৪011) ) অধ্যয়নের কষ্টম্বীকার করিতে চাহি না; নিজের বিশুদ্ধ মৌলিক 

চিন্তার উপর নির্ভর করিয়। প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিয়া সাধারণ্যে লেখক 

বা কবি নামে পরিচিত হইবার জন্য আকাজ্ষা করিয়া থাকি। কিন্ত 

তাহাতে জাতীয় শাহিত্যের কোন কাজ হয়না । কারণ ছুই তিন হাজার 

বৎসরের মধ্যে এত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এত বিষয় পুনঃ পুনঃ 

আলোচিত হইয়াছে যে, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর দিনে গবেষণার সহায়ত! 

অবলম্বন না করিলে, ডুলনা বা সমালোচনামূলক অধ্যয়ন ন1 করিলে, ব্যক্তি 

বিশেষের মৌলিক চিন্তা জগৎকে প্রায়ই নূতন কিছু দিতে পারে না, কেবল 
পুরাতন বৈষয়ের' পুনরাবৃত্তি মাত্র করিয়৷ থাকে। এইক্সপ মৌলিক চিত্ত! হারা 

বিশেষ ফলোদয় ন। হইলেও একেবারে যে কিছু হয় না এরূপ বলা যায় না; 
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কারণ লেখকের চিস্তাশক্তি অন্ততঃ কিছু বর্ধিত হইয়া" থাকে এবং ব্যক্তিত্বের 

ছাচে ঢালায় পুরাতন বিষয়ও নূতন দেখায় ও গ্রীতিদায়ক হয়। কিন্তু আর 
এক দর “ভূঁইফোড়” লেখক আছেন, ধাহার! সাহিত্যের উপর কতকগুলি 

অপদার্থের বোঝা চা্পইয়া তাহার উন্নতির গতি মন্দীভূত করিয়া দিতেছেন 
তাঁহারা হইতেছেন কতকগুলি বাঁজে মাসিক পত্রিকার লেখকগণ। শিত্য 

নূতন নৃত্তন মাসিক পত্রিকা বাহির, হইতেছে___সেই লব পাঠ করিলে তৎ- 
সম্পাদকর্দিগের মধ্যে অনেকেরই কাগজ বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জন ব্যতীত 

অন্ত কোন উদ্দেশ্ত আছে বলিয়া! মনে হয় না। সে সব পত্রিকার লেখকগণের 

না আছে মৌলিক চিন্তা, না আছে কোন প্রয়োজনীয় বা উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে 
গবেষণা,-তাহার কেবল অুন্ের অনুকরণ দ্বারা ভালবাসার গল্প লিথিয়া 

মাসিক পত্রিকার কলেবর বুদ্ধি করিয়! থাকেন । অন্ুকরণের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা 

বা কৌশল থাকিলে ,নকল সহজে ধর! পড়িতে পারেন! ওণভাহার ভিতর দিয়া 
আসলের স্বাদ পাওয়া! মাইতে পারে; কিন্তু এম্নব মাসিকের গল্প গুলিতে শুধু 
বাহিরের অনুকরণ, স্থতরাং সেই, সমস্ত অআসারতাপূর্ণ এ স্থুলরুচি ব্যতীত 

মাঞ্ডিত রুচির পক্ষে উপতভ্বো্গর একেবারে অযোগ্য । অনেকে অনায়াসে 
লেখক নামে খ্যাত হইবার নিমিত্ত পুরাতত্ববিদ্ সাজিতে আরম্ভ করিয়াছেন 

আজকাল বহগদেশে র্যর্টিকেয়ারিয়ানের, (পুরতত্ব বেতার) ছড়াছড়ি । ইংরাজি 
সাহিত্যে পুরাতত্বালোচনার হুজুগের সমম্ন 01981091001) ও [8[90101)615017 

প্রভৃতির দ্বার যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে জালিয়াতি হইয়াছিল, আমাদের বাঙ্গালা 

সাহিত্যে সেইরূপ পুরাতত্ব বিষয়ক জালিয়াতি হইতে আরম্ত হইয়াছে। কেহ 
কাধ্যোপলক্ষে কোন স্থানে বেড়াইয়া আিলেই ভ্রমণবৃত্তাত্ত লিখিয়! মাসিকে 

প্রকাশিত করিবার জন্য, ব্যস্ত হইর! পড়েন এবং ভ্রমণ-ৃত্তাত্ত লিখিতে বসিলে 

ৃষ্ট স্থান সমূহকে প্রাচীন এঁতিহামিক স্থৃতির দ্বার! বিজড়িত না করিলেই নয়। 
তাহাদের উর্বর মস্তিফ অঘটন বঘট:ইতে, যাহা যথার্থতঃ নাই তাহাকে সত্য 
বলিয়! প্রতিপাদন করিতে সমর্থ । কেহ বা গ্রামের নাম হইতে, কেহ বা কোন 

ঠাকুরমার গল্প হইতে উর্বরা কল্পনা শক্তির সাহাষ্যে গুরুতর এ্রতিহাসিক 
তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন । কেহ ব। "স্বীয় কল্সভৃমি বা বাপস্থানের 

প্রতি সন্কীর্ণ "অন্থরাগ বশতঃ স্বগ্রামকেই বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, বল্লালসেন 

প্রস্ৃতির লীল! ভূমি রূপে প্রমাণিত. করিতে বৃথ! প্রয়াস পাইয়া, থাকেন। 
এইসব প্রাচীন তথ্যান্সন্ধানকারীদিগের নিকট*ডাক্তার রাজেজ্্রলাল মিত্রঃ 



৩১৯ ৰীরভূমি | গুর্থবর্ষ 

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্ত্র বিছ্াভষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা! পুরাতত্ববি্গণ 
ছার মানিয়া গিক়াছেন। যাহার! বিদ্যাবুদ্ধিগবেষণ! সম্বন্ধে তাহাদের পদরেণুরও 
যোগ্য নহে তাহারা তাহাদের ভুল বাহির করিতে এবং সমালোচনার 
সময় তাহাদের গতি শিষ্টাচার বিগহিত বাক্য প্রস্থোগ' করিতে একটুও দ্লিধা 
বোধ করে না। তাই*আজকাল অধিকাংশ মাসিক পত্রিকা আজগুবি গল্প- 
সমূহে পরিপূর্ণ । প্রগাঢ় চিন্ত। পূর্বক আলোচনা অপেক্ষা কোন কিছু রর্ণনা; 

অল্লচিস্তা ও সহজতাষায় হইতে পারে। : সুতরাং দিন দিন আজগুবি এঁতিহাসিক 
গল্পের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। নবীন লেখকগণর 'এই সমস্ত প্রেমের গল্প ও 

স্বকপোল কল্পিত প্রত্বতাত্বলোচণার দারা সাহিত্যের কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হয় না 

এবং ব্যক্তিগত ব! জাতীয় জীবনগঠনের কোনই সহায়তা হইতে পারে না । কেবল, 
পাঠকগণের রুচিবিকার ও চিন্তা শক্তির খর্বতা সংসাধিত হইয়| থাকে । উপন্যাসের 
গল্পে আয়েষা, তুর্য্যমুখী, ভ্রমর, প্রতাপ, ওসমান ও নগেন্দ্রের- ৃতি করিতে 
পাঁরিলে পরিবার ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইছে পারে । কিন্তু রূপজমোহ, 
অপূর্ণ ভোগাকাজ্জা ও বিরখ্েরে হা-হত্তাশপূর্ণ প্রেমের গল্প সমূহ কেবল 
যুবকের রুচিবিকার উৎপাদন ও ইন্দ্রিয় ভোগ লধলসা-বিশিষ্ট ব্যক্তির লালসা- 
বৃদ্ধি করিয়া চরিজ্র-বল-সঞ্চয়ের পক্ষে বাধা স্বরূপ হইয়া থাকে | আবার, 
বিবিধ-ভাষা-জ্ঞান-সমন্বিত হইয়! প্রত্বতত্বের আলেচনার দ্বারা বর্তমান যুগকে 

অতীতের সভ্যতা ও জ্ঞান-রত্ব উপহার স্বক্ূপ দিতে পারিলে শুধু জাতিবিশেষ 
কেন, সমগ্র মানবজাতির মহাকল্যাণ সাধন করা যায়। কিন্তু আজগুবি 

প্রত্বতত্ব শুধু গুলিখুরী গল্পের সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়া, ইতিহাসের মর্যাদা লঘৃ 

করিয়া থাকে । অতএব সাহিত্য-চা্চায় শ্রদ্ধা, সত্যপরায়ণতা ও মহছুদ্েস্থয 

থাক! প্রয়োজন। সাহিত্যসেবকের একটী অতি গুরুতর ও পবিত্র . কর্তব্য 

মনে না করিলে, সাহিত্য-৮চ্চায় অসত্য ও মেকির প্রশ্রয় দিলে এবং উচ্চ 

উদ্ধেশ্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে, কোন লেখক বা পাঠকের দ্বারা 

সাহিত্যের ক্লোন রূপ উন্নতি ও সাহিত্য-চচ্চার কোনক্পপ সফলতা হইতে পারেনা ৷ 

সাহিত্য-চর্চার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিবিধ চিন্তা ও ভাবলহরী- 
সমহ্থিতব্যক্তি-চরিত্রের 'বিকাশ ও প্রস্ফুটন দ্বার! জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতি 
সাধন এবং বিশ্বমানবের সহিত যোগস্থাপনই সাহিত্য নেবার" চরম লক্ষ্য । 
তাহা হইসে পুরাঁতন ও নৃতন এবং স্বদেশ ও বিদেশের মিলন প্রয়োজন । 
জাতীয়-জীবনের শ্বোত যে ধারায় বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, 
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তাহা ত্যাগ করিয়৷ নৃতন পন্থাবলম্বন করিলে প্রক্কৃত ও স্থায়ী উন্নতি হইতে 
পারেনা এবং জীবনীশক্তির হ্রাস ঘটিয়া৷ থাকে । আবার আধুনিক সভ্যতার 
খরত্রোতের সহিত না মিশিলে পুরাতন আোত মন্দীভূত হইবে | সুতরাং 
গন্ভুব্য-স্থানে পৌছিতে তাহার বছুবিলধধ হইবে এবং হয় তো৷ জাতি সমষ্ি-নাগরে 

তাহার অস্তিত্বের কোনু চিহও বিমান থাঁকিবেন| । "অতএব সাহিত্য-সেবককে 

স্বজাতির পুরাতন ও নূতন সভ্যতা ;,চিন্তা ও ভাব আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাচীন ও 
নব্য উভয় প্রকারের জাতীয় সাহিত)' এঁকাস্তিক অনুরাগ ও যত্ব সহকারে গবেষণ! 

ও তুলনা-মূলক অধ্যয়ন কঞ্সিতে হইবে; এবং যতদূর সম্ভব, অধ্যয়ন ও গবেষণ! 

দ্বারা সভ্য জগতের বিভিন্ন জাতি সমূহের প্রা্ীন ও আধুনিক সাহিত্য হইতে 
স্বজাতীয় সাহিত্য ভাঞগ্ারের জন্য হ্ন্দর চিন্তা ও ভাব রূপ বিবিধ রত্বরাজি সংগ্রহ 
করিতে হইবে । এইরূপ গবেষণা ও তুলনা-মূলক অধ্যয়নের দ্বার! শ্বজাতীয় 
ও বিজাতীয় চিত্তা ও ভাঁব সমূহ নিজন্ব করিয়া লইয়া স্বী মৌলিক চিস্তা ও 

ভাবের পরিপুটি ও শ্রীধুদ্ধি সাধন করিয়। প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনাদিরপে ঝাতীয় 

সাহিত্যকে নবোপচৌকন প্রদান, করাই প্রকৃত সাঁহিত্য-সেব!। 

| শ্রীল্মীনারায়ণ মজুমদার । 

ভাগবত ধর্ম । 

সমুচ্চয়বাদ (১) . 

বর্ম, পরমাখ্া। ও ভগবান্ এই তিন প্রকারে মানব পরমার্থতত্ব উপলা্ধ 
করে। তত্বের উপলক্ষির সহিত বাস্তব-জীবনের আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 

বিশ্বাস যখন সত্য, তখন তাহা কার্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া আপনাকে 

গ্রতিমুহূর্তেই প্রকাশ করিয়া থাকে । মুতরাঁং এই ত্রিবিধ প্রকাশের তত্বের 
দিক রাখিয়। দিয়া আমরা যছ্চপি বাস্তব-জীবনের আদর্শের দিকে দৃর্টিপাত 
করি, তাহ! হইলে ভগবছুপাসনা কিরূপ তাহা তুনেকটা বুঝিতে পারিব। 

ব্রন্ষের যে সংজ্ঞ! শ্রীজীবগোশ্বামীর মতানুসারে পূর্ব প্রদত্ত হইয়াছে এবং 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতানুযায়ী যাহ! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা গিক্কাছে এই দৃশ্ুমান বিশ্বপ্রবাহ, এই বিচিত্র পরিবর্তনের শ্রো্, আমাদের 
এই দেহ ইউন্জরিয় মন, এ সকলের দার! পরমার্থ-সত্য যে ব্রঙ্গ বন্ত, তিনি 
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লক্ষপান্থিত হইলেও তিনি এ সকলের অতীত, অর্থাত যখন তিনি আছেন তখন 
এসকল আদৌ নাই। এ সকল আছে বলিয়। যে আমাদের মনে হইতেছে 

তাহ্। ভ্রান্তি-বিজড়িত। অতএব হে মানব ! যদি তত্ব চাও, যদি চ্চান চাও, 

যদি প্রত মঙ্গল চাও, তাহা হইল প্রাণপণ যত্বে এর্সকল পরিত্যাগ কর। 
অবনত একেবারে পরিত্যাগ কর। সম্ভথ নহে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিত্বেকে তাহা অসস্ভব, 
এই জন্ত কমন করিতে থাক, কিন্তু কর্শের হস্ড হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে, 
এই লক্ষ্য যেন গ্রবতারার ন্যায় সর্বদা জীবনতরণীর পুরোদেশে বিগ্ভমান থাকে । 
কর্মের নাশ করিয়া নৈষম্ম্যে যাইতে হইবে ইহাই জীবনের আঁদর্শ। 

ইহাই জ্ঞানীর কথা, ইহাই: ব্রহ্ম-উপাসকের কথা। এ কথা সত্য, ইহার 
প্রতিবাদ কেহই করেন নাই । মতভেদ কেবল নৈষ্ন্দ্র্ের স্বরূপ লইয়া | : কর্ম 

ছাড়িয়৷ দিলেই নৈষ্ন্ম্য হয় না, কৌশলপূর্ব্বক কম্ম করিতে পারিলে কর্্মই যোগ 

হয়, এই কর্মষোগই প্ররুত নৈষ্্, কণ্মত্যাগ করিলেই নৈষম্্য হয় না। ইহাই 

সমুচ্চয়বাদ। এই সমুচ্চপ্বাদ' বেশ ভাল করি» না বুঝিলে ভাগবতধর্দে 
স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম কর! অসম্ভব। সুতরাং আর একটু ভাল করিয় এই সমুচ্চয়বাদ 
আলোচনা কর যাউৰক । ঁ - 

এই জগতের প্রতি চাহিয়া! দেখ যাইতেছে যে কর্শে প্রত্বত্তি মানবের পক্ষে 
স্বাভাবিক । প্ররুতির দ্বারা চালিত 'হইয়। মানুষ কশ্দম করিতে বাধ্য হয়। 

ইহাঁই সহজ কর্ম বা প্রাকৃত কর্ম । ক্ষুধার তাড়নায় শিশু খাগ্য অন্বেষণ করে, 
রাঙ্গা জিনিস দেখিলেই ধরিতে যায়। তখন তাহার জ্ঞান নাই। তথন সে 

ধিষের বাটি হাতে পাইলে যদি মিষ্ট খোধ হয় তাহাই খাইয়া ফেলিবে, স্নার 

বিষধর সর্প দেখিলে তাহাই ধরিতে "যাইবে । এই যে স্বাভাবিক কর্মাসত্তি 
ইহ হইতে জ্ঞান আরম্ত হয়! শ্রেয়ঃ €. প্রেয় ইহার মধ্যে প্রভেদ আছে; 

প্রেয্কে পরিহার করিয়া! শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিতে হইবে এই চিন্তা মানব-শিশুর 

অন্তরে জাগ্রত হয়। এই ভাব জাগাইবার জন্ত মানবের নিজের অভিজ্ঞতাই 

মুখ্যতঃ কাধ্ট করে, সামাজিক অভিজ্ঞতা, পিত৷ মাতা শাস্ত্র গুরু প্রভৃতির 
উপদেশ সাহায্য করে। 'এই প্রকারে কর্ম হইতে জ্ঞান, তাহার পর জ্ঞান 

হইতে ভক্তি। জানেন ছারা পরমার্থ বন্তর বরন নিরূপিত হইতে থাকে এবং 
হদয়ও ক্রমশঃ সেই, পরমার্থ বস্তয় প্রতি অনুযাগযুক্ত হয়। . ইহাই হুইল প্রথম 
স্তর। তাঁহার পর ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্শ। এই যে শেষের 

কর্ম ইহার নাম নিবৃত্ত _ কর্ম, ইহাই প্রকত প্রস্তাবে সাঁধন-ভক্তি। মতান্তরে 
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ইহাঁও বলিতে পার! যায় কর্ণ হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জান হইতে কর্ম, 
কর্ম হইতে ভক্তি । এই যেদ্িতীয় স্তরের কম্ম ইহাই সাধন-ভক্তি। শব্গুলির 

অর্থ উপলব্ধি না করিয়া! যাহার! কেবল শব লইয়াই বিরোধ করেন, অর্থাৎ বুল্জ- 

চিক্তায় একেবারে হারা অপ্রবিষ্ট হইয়া 4" তত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করেন 
তাহার! বলিবেন কর্ম হুইতে ভক্তি কিরূপ ?*তাহারা িয়েক মাস পূর্ব ভক্তির 

অজন্তত। ও যৌলিকতা! সম্বন্ধে পূর্বে যে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোচনা! কর! 
হইয়াছে তাহা পুনরায় পড়িয়া লইরেন তাহ! ছাড়া সাধন-ভক্তির তত্বালোচনাতেও 

ইহ! সহজে প্রতীত হইবে। শ্রবণ কীর্ভন স্মরণ প্রভৃতি কম্ম নন্ধে, সাঁধন ভক্তি । 
কিন্ত একদল লোক তাহাকে কর্ম বলিবেন। ইহ কর্ম কিন্তু সাধারণ অর্থে 

নহে, আত্মতৃপ্তির জন্ত না৷ আত্মপুষ্টির জন্ত যে কম্ম করা যায় বা শাস্ত্রের শাসনে, 

লাভের প্রত্যাশায় বা কো নক্ধপ ভয়ের তাড়নায় যে কর্ম কর। যায় ইহা! সে 

প্য্যায়ের কর্ম নহে, কিন্তু একট! উচ্চতর অর্থে কর্্ম। এই বঁইন্তটুকুই যে গীতার 

প্রাণ তাহা আমরা ক্রমশঃ বিশদ কৰিতে চেষ্টা করিতেছি 

জ্ঞান ও কর্টের বিরোধ €েবল আমোর্দের দেশে নহে সকল দেশেরই 
চিন্তাশীল সাধু ও স্থধীগণের ধো চিরদিন উত্থিত হইয়াছে । এই বিরোধের 
সমাধান বা সমন্থয়ের ষে চেষ্টা, উভয় পক্ষের মধ্যে একট। মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে 

চেষ্টা, তাহার নাম সমুচ্চয়বাদ। এক* হিসাবে ভগবদগীতা। এই সমুচ্চয়বাদের 
পরাকাষ্ঠা। আচ'ধ্য শঙ্কর তাহার গীতার টীকায় ইহা অস্বীকার করিয়াও 

একরূপ স্পষ্টভাবে তাহ। স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা তাহার টীক1 উদ্ধার 

করিয়া ক্রমশঃ দেখাইতেছি। গীতা, জ্ঞান ও কর্মের, সমন্বয় করিয়া পরাভক্কির 

আঘর্শ প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন, শ্রীমপ্ভাগবত *এই সমুচ্চয়-বাদের উপরেই প্রতিত্টিত, 
অর্থাৎ গীতার বীজই ্রীমস্ভাগবতে মহামহীরূহে পরিণত । শ্রীকৃষ্ণলীলার তাহা 

সফল, শ্রচৈতন্চ লীলায় সেই জমুতফল অযাচিত হইয়াও উত্তম অধম নির্বিশেষে 

বিতরণ। এই ততটুকু ষেন আমরা কখনই বিস্বত না হুই। 
জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ সংক্ষেপে এই । হছুইরকম প্রকৃতির লোক জগতে 

বিচ্ধমান । একদল লোক সংসারে খুব খাটিতে চায়, বড় বড় কার্ধ্য করিতে 

টা়। গৃছে গৃহস্থ, গৃহস্থের যাবতীয় ধর্দ ষধাযখ পঃলন করিয়া বুহৎ পরিবার 
প্রতিষ্টা করে, আস্বীয় ও আশ্রিত জনের তরণ পোষণ করে, নানা উপায়ে সমাজের 

ও জগতের সেবা কর্পে। যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করে।, ব্রাহ্মণ হইলে ধন যাজন, 

অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয় হই আর্ভত্রাপ, শক্রজয়, রাজ্যশাসনাদি, বৈষ্ঠ কইট। 
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কূধি গোরক্ষা ও বাণিজাদি এবং শুদ্র হইয়া শ্রদ্ধ[ন্বিদ্দ ভাবে পরিচর্ধ্যাদি কম 

করে, ইহলোকে যশম্বী হৃইয়া| পরলোকেও এ্খী হইবার প্রত্যাশায় দেহত্যাগ 

করে। এই একদল লোক । পেকালের বর্ণাশ্রমধন্ম আজকাল ঠিক থাকুক বা না 
থাকুক, সমানের ব্যবস্থা! ও সংস্থান বিবিধ কারণের খাত প্রতিঘাতে শ্বতই 

বিপধ্যস্ত বা পরিবঠিত হউক না করেন, এপ্রকারের লোরু জগতে চিরকাল আছে 

ও থাকিবে, কেবল ভারতবর্ষে নহে,_সকল'দেশেই থাকবে কারণ ভিতরে মানব 

প্রকৃতি এক ও অপরিবর্তনীয়। এ* সকল, লোক, ঝড় বেশী ভাবিতে চায় না, 

কারণ তাহার! কিছু চঞ্চল, এবং কিছু বহির্্ খা | ' তাহারা যে লোক মন্দ তাহ! 

নছে, তবে তাহার! ধ্যান-মিষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন বরং অনেকস্থলে একক্প 

তাহার বিরোধী । তাহারা বলেন অতিরিক্ত ধ্যান-নিষ্ক। মানবকে অলস করিয়া 

দেয়, প্রত্যক্ষ হইতে সরাইয়। এক অজ্ঞাত ও 'বোধ হয়' অজ্ঞেয অগ্রত্যক্ষের দিকে 

উস্মুখ করিয়া রাখে'। এই একদল, ইহাদের নাম দেওয়া'যাউক চরমপন্থী কর্মী, 
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/)০০/191, ইহারা যে মন্দ ধোক তাহা' নহেন। তবে সময়ে সময়ে তাহার 
পরিণতি খারাপ হয় তাহ। আমরা শ্রীমন্তাগবতের উপাখ্যানের সাহায্যে ক্রমে 
দেখাইব। 

আর একদল চরমপন্থী জ্ঞানী । তাহার বলেন এই মৃত্যুর সংসারে, মানব 

যে স্থখান্সেষণ করিতেছে ইহা তাহার অবিদ্ভার ফল। মোহাচ্ছন্ন জীব! কর্মের, 

এই উত্তেজন! পরিত্যাগ কর, অস্তমূ্খী হও, সৎ কি অসংকি, দেহ কক, ইন্দ্রিয় 

কি, মন কি বুদ্ধি কি এই.সব, বিচার কর। ৩ত্সমূহের সহিত পরিচিত ₹ও 
তাহ হইলে বৈরাগ্য জন্মিবে । বৈরাগ্য হইতে অন্তরিক্ত্রিয় ও বহিরজ্দিয় সংযত 
হইবে । তখন কেবল মনে হইবে, এই সংসার দারুন বন্ধন, ইহা পরিত্যাগ করাই 

লাভ। এমনি করিয় ধ্যান-নিষ্ঠ। আশ্রয় কর। নুখ ছুঃখের অতীত, ত্রিগুণের 

পরপারে ণচগ্বানন্দরূপ আমি তাহাই অনুভব হইবে । ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা, ইহাই 

মুক্তি। কর্ম কেবল বন্ধন, যে পরিত্যাগ করিবে সেই ৰাচিবে যে আশ্রয় করিবে 
সেই মগ্রিবে। অতএব 'কর্মপাশ ছেদন কর। টংরাজী ভাষার ইহাদের 

0110৬517501 05 [5051065৮15৬ 0 1[052115010 45060101510) বলে। 

বেদের কশ্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের বিরোধ বা বেদের ব্রাঙ্ষণ অংশের নহিত 

উপনিষদ ও'জারপ্যক অংশেত সহিত বিরোধে ইহার হৃত্রপাত। বেদের সংহিতা 

অংশে ইহার সমন্বয় ছিল। সমুচ্চয়বাদই আনি ও শেষ। পরবর্তী কালে 
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গ্িমিনি ও বাদরাযণ এই ছুই মত লহয়। উপস্থিত) *'গীতায় তাহার সমস্বত্ব | 

ভাগবত দক্ষের সহিত শিবের বিরোধে ও দকবক্ত নাশে এই কথাবই পুনরানৃত্তি 
' করয়াছেন, শ্রীশরম্বামীর টাকানুনারে দক্ষবজ্ঞের আলোচনায় আমরা তা 
দেখাব পুর্ববেই বসা হইল বেদের সংহিত্তান্থ সমন্বয় ছিল। মূল ভুলিলেই 

বিরোধ হয়। শ্রীমন্তাগবতে ও সেই সমন্বয় । এই, ভক্গ শ্রীমস্তাগবতের নাম পরমহৃৎস 
হছিতা বা সাত্বত সংহিতা । আরও বিশদদরূপে এই সমুচ্চয়-বাদ আমর! 

ক্রমশঃ আলোচনা করিব্। 0 & 

বেদের সংহিতা অংশ; অমুচ্চয়বাদের উপব প্রতিষ্ঠিত। ভগবদগীতায় এই 

সমূচ্চয়বাদ । ভগবতদগীতার পূর্বেও সমুচ্চয়বাদের অতীব সুষ্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ঈশোপনিন্নৎ শুরু খজুর্কেদ সংহিতার অন্তর্গত । এই ঈশোপনিষদে 

সমুচ্চন্নবাদের বিশেষ আলোচন! আছে । শ্রীমস্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম 

অধ্যায়ে এই ঈশোপনিষৎ গ্রন্থ একরূপ ম্যান্ুপুর্বিক প্রদর্ড হুইয়াছে, তাহাও 

বিশেষরূপে ন্মরণীয়। আমর! সর্বাগ্রে এই ঈশোপনিষদের শ্লোকগুলি উদ্ধার 
করিতেছি। 

“অন্ধং ভমঃ প্রবিশস্তি যেহ্বিদ্তামুপাসতে 

ততো ভূয় ইব তে 'তমে! যউ-বিগ্তায়াৎ, রত।£ | 

অন্দে বাহুবিদ্যায়াহস্থাদাহুর বিছা 
ইতি শুশ্রম ধীরানাং যে নস্তদ্িচচক্ষিরে ॥ 

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্েদোভয়ং সহ। 

অবি্থায় মৃতু তীত্ব? বিদ্যপ্াস্বতমন্্রতে ॥ 

অন্ধং তম: প্রবিশস্তি ,যেহসম্ভূতি মুপানতে । 

ততো! ভূয় ইবতে তমে! য উ সম্ভৃতা।ং রতাঃ ॥ 

অন্যাদেবাছঃ সম্ভবাদন্তদান্থরসস্ভবাৎ ৷ 

ইতি শুশ্রম ধীরালাং যে নস্তত্বিচচক্ষিরে | 
সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদদোভবং সহ। 

বিনাশেন মৃত্যুৎ তীর সম্ভৃত্যামৃতমন্্রতে ॥” 
ধহারা অবিষ্ভার উপাপন। করেন তাহারা ঘোর অগ্ধকারে প্রবেশ করেন, 

আবার ধাছারা বিষ্ভার উপাসনা করেন তীাহার। আরও ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ 
করেন। এইরূপ কথিত আছে ঘে বিদ্যার ফল একয়প আর আবৈগ্ার ফল 

অন্তর্ূপ। ধাহারা এসঘবন্ধে আমাদের উপদেশ দিপনাছেন এই প্রকারের ধীর 
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ব্যক্তিগণের নিকট আমরা অন্তরূপ শুনিয়াছি ধিনিৎবি্যাও অবিষ্য! এই উভয়কে 
একই সময়ে জানেন তিনি অবিস্ত। দ্বার মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বার! অমৃত 
লভ করেন। 

ধাহার। অসম্ভূতির উপাসনী করেন তাহার ঘোর 'অন্ধকারে গ্রবেশ করেন, 

আবার ধাহারা সন্ত্ুতিতে রত্ত তাহারা আরও 'অন্ধকারে প্রবেশ করেন। 

কেহ কেহ বলেন সম্ভবের উপাঁসনার ফল একরূপ আর অসম্ভবের উপসনার ফল 
অন্তরূপ। ধাহারা এসন্বন্ধে আমাদের "উপদেশ দিয়াছেন এ প্রকারের ধীর 
ব্যক্তিগণের নিকট আমরা নিম়রূপ শুনিয়াছি।' যিনি সৃতি ও বিনাশ এই 

উত্তয়কে একই সময়ে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়! সন্ভূতির 

দ্বারা অমৃত লাভ করেন। ৫) 

রী্্ীনব্ীপ ধাঁমৈ প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ সেবাশ্রমের 

দ্বিতীয় বাধিক কাধ্য-বিবরণী 

দ্বিতীয় বৎসরের কার্ধ্য বিবরণীর ভূমিকা স্বরূপে ইহার সম্বন্ধে কয়েকটা নূতন 
ব্যবস্থা আলোচনা করা আবশ্বক । ইংরাজী ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফাল্গুনী. 

পৃিমার দিন হইতে ১৯১৩ সালের ২৩ দে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস 
প্রথম বৎসরের কাধ্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে । আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও 

সম্পাদক সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ১৯১৪ নালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে 

ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি দ্বিতীয় বৎসরের কাধ্য-বিবরণী প্রস্তত করিয়া 

যাইতে পারেন নাই। তীহারই অস্তিম-কালের মতি প্রায় অনুসারে সেবাশ্রমের ভার 

ধাহাধধের উপর পতিত হইয়াছে তীহার। সকলেই নৃতন লোক। সাধু 
নিত্যানন্দ লাস মহাশয়ের সময়ে, সকল সময়ে নবদ্বীপে থাকিয়া ধাহারা| আশ্রমের 
কাধ্যাদি দেখিতেন তাহার অনেকেই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; এই সকল 

কারণে দ্বিতীয় বৎসরের কাধ্য বিবরণী প্রকাশ করিতে অত্যন্ত বিল্ঘ হইল। 

বাহ! হউক, থাত|।পত্র সমুদয় বিশেষ ভাবে আলোঁচন! ও পরীক্ষা করার পর এই 

বিবরসী প্রকাশ কর! যাইতেছে । তথাপি এই কার্য বিবরণীতে ক্রটা থাকার 

সম্ভাবনা : এলজঝ্ আমরা আশ্রমের ক্কদ ও স্হারাভতি-ক'রকগণের নিকট 
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মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।* পূর্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে আশ্রমের বৎসর 
আরমের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান পরিচালকগণ বিবেচনা করেন যে ভবিষ্তুতে 

এই পদ্ধতির পরিবর্তন কর! প্রয়োজ্ন। এইবারে ইংরাজী ১৯১৩ সালের 
২৪ শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১৯১৪ সালের' ২ রা ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠাতা! নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের তিরৌভাবের দিন পর্য্যস্ত দিভীয় বৎসর 
বলিয়। হিসাবের ম্থবিধার জন্ত ধর1' গেল । ভবিষ্বাতে ইংরাজী হিসাব অনুসারে 

ডিসেম্বর মাসে বর্ষ শেষ হইবে । 

বর্তমান পরিচালকগ ণ 

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ১৯১৪ সাণের ২র৷ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাহার 

নবন্ধীপের সম্পত্তি সমুহের যে উইল করেন তাহাতে সঙ্গত সম্পত্তি অর্থাৎ 

সমাঞ্জ বাড়ী ও সেবাশ্রমের বাড়ী, সমাজ বাড়ীতে £অতিঠিত শ্রঙ্ররাধারমণ 

বিগ্রহের দেবোত্তর করিগ্না নি্নলিখিত্ সাত জনক্রে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়। গিয়াছেন । 

শ্ীযুক্ত বাবু হীরেন্ত্র নাগ 'দতত বেদাস্তরত্ব এম, এ, বি, এল, 
: সলিসিটার, কলিকাতা 

» শরৎচন্দ্র সিংহ জমিদার, রাইপুর, বীরভূম । 

» মাণিক লাল মল্লিক, ব্যবসায়ী, কলিকাতা 

»  কুলদ। প্রসাদ মল্লিক, কলিকাত৷ 

»এ ঝাম্দাস বাবাজী, কলিকাতা 

*  তারাপ্রসন্ন বাকৃচি, জমিদার, নবদ্বীপ, 
এ গোপীকুষ্ণ চন্দ) বি, এ, হেডমান্টার নবদ্বীপ হিন্দুস্থল। 

এই সাত জন ট্রাষ্টির মধ্যে সকলের সগ্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত 
মহাশয় সভাপতি, গ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় ছিনাৰ পরিদর্শক ও শ্রীযুক্ত 
কুলদ। প্রসাদ মল্লিক মহাপয় সম্পাদকের ভার গ্রাঞ্চ হইয়াছেন । ইহাছাড়া 

নিপ্নলিখিত ভদ্র লোকগণ আশ্রমের জন্য কাধ্য কারতেছেন। 

শক্ত কুঞ্জবিহারি দেন ) সহকারী সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত গ্ধাময় চট্টোপাধ্যায় 

জীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যার ( খড়দ£ ) শ্রীযুক্ত প্রদচন্জ মল্লিক 



১১৮ বীরভূমি । [৪র্থ বর্ষ 

নবন্ীপে থাকিয়া আশ্রম পরিচালনা করেন। কর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠাতা । 
নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের ইচ্ছানুক্রমে এই সেবাশ্রমের কার্ধ্ভার ধাহাদের 

উপর' পতিত হইয়াছে তাহারা সকলেই সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্তৃক 
প্রতিঠিত এই মহৎ কাধ্যের বিশেষ আবশ্বাকতা অনুভব করেন এবং তাহার &ই 

কান্তি যাহাতে স্থায়ীত্বলাভ ফরিয়! ইহৰর দ্বারা দেশের যে স্ববমহান্ কার্য হইতেছে 
তাহ! সাধন করিতে পারে সেজন্য সাধ্যমত চেষ্ট। করিবেন! ভগবানের রুপা ও 
প্রথম হইতে ধাহারা সেবাশ্রমকে সাহায্য 'করিতেছেন তাহাদের ও দেশবাসী 
সকলের আন্গুকৃল্যের উপর নির্ভর করিয়। সেবাশ্রমের দ্বিতীয় বৎসরের কার্ধ্য 
বিবরণী জনসমাজে প্রচার কর! হইল। 

১৯১৩ খ্ঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯১৪ সালের 
২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রমের 

কার্ধ্য-বিবরণী ,. 
বাহিরের রোগী--(08100017 [১8,0675 ) 

অলোচ্য সময়ের মধ্যে ৭৪৬৯ জন রোগীর চিক্িংসা করা হুইয়াছে। ইহার 
মধ্যে ৭৩৮৩ জন বাহিরের রোগী আর ৮৬ জনকে আশ্রমের হাসপাতালে 

রাখিয়া! চিকিৎসা কর! হয়। ইহ! ছাড়া, সর্বমমেত ৩৬ জন কলের। রোগীকে 
ওঁষধ পথ্য দিম্া। তাহাদের নিজ নিজ বাসম্থানে রাখিয়া আশ্রমের সেবকগণের 

ছারায় শুশ্রষ! কর। হয়। 

আশ্রমের রক্ষিত রোগী--(1110001 [১,00175) ও 

আলোচ্য বর্ষে সর্বসমেত ৮৬ জন রোগী হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৫২ জন পুরুষ 
৩৪ জন স্ত্রীলোক ; এই সংখ্যার মধ্যে ২৭ জন কলেরা রোগী । গত মাঘ মাসে 

গানের সময় এই ২৭ জন' রোগী নবদ্বীপের পথে একেবারে অসহায় অবস্থায় 

পড়িয়াছিল, তথ! হইচ্চে তাহাদিগকে কুড়াইয়া লইয়া আশ্রমে রাখ! হুয়। 

এই ২৭ জুনের মধো ১৮ জনের মৃত্যু হয়, ৯ জন আরোগ্য লাভ করে। আশ্রমে 
রক্ষিত রোগীর অবশিষ্ট ৪৯ জনের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়, ৬ জন আরোগ্য 
লাভ করে। | 

কলের! রোগী । 
৩৬ জন কলেরা রোগীকে তাহাদের নিজ নিজ বাঁসস্থানে রাখিস্বা উষধ পথ্য 

দ্বারায় তাহাদের চিকিৎসা কর! হয়। আশ্রমের নেবকগণ তাহাদের নিকট 
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থাকিয়! শুশ্রষা করে। এই ৬৬ জনের মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ২৪ জন স্ত্রীলোক। 
ইহারা সকলেই বিদেশী যাত্রী--বিদেশ হইতে যোগ-স্নান গ্রভৃতি উপলক্ষে নবন্ধীপে 
আসিয়াছিলেন। এই ৩৬ জনের মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়, ২* জন আঙ্োগ্য 
লাভ করেন। 

বৃদ্ধ, আতৃর, অনাথ, অক্ষম ও জ্বরাগ্রত্ত ব্যক্তিগণ 
আলোচ্য বর্ষে এই' প্রকারের ৫ জন লোককে সংবৎসর আশ্রমে রাখিয়! 

অন্ন, বস্ত, ওষধ প্রভৃতি দেওয়া হয়, ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়, ছইজন 
এখনও আশ্রমে আছেন। 

: ' শিশু অনুসন্ধান । 
খালিসপুর নাঁমক গ্রামের শ্রীযুক্ত মহিম! চরণ দাস নামক একব্যক্তির একটা 

৪ বংসর বালিক! হার্টাইয়। যায়। বনু ষাত্রীর সমাগমের মধ্যে আশ্রমের 
সেবকগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া বালিকাটীকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া! । 
শ্রীধাম নব্দবীপে অনেক দরিভ্র ও অসহায় বাঁক্তির মৃত দেহ পড়িয়া থাকে । 

আলোচ্য বর্ষে আশ্রম হইতে এই প্রকার ৪৮ জনের অস্ত্ো্টী ক্রিয়। যথারীতি 
হইয়াছে। 

শিক্ষা । ৃ 
৩ জন অনাথ বালককে আশ্রমে রাখিয়! তাহাদের সমগ্র ভার বহন কর। 

যাইতেছে । ইহা ছাড়! একটা বালককে তাহার বিগ্ভালয়ের বেতন দেওয়া 
হইয়াছে। 

মাতৃ মন্দির | 
গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রসবের ব্াবস্থার জন্য ও সগ্ভজাত পরিতাক্ত শিশু- 

গণকৈ রক্ষা! করিবার জন্ত সেবাশ্রমের এই বিভাগ ১৯১৩ সালের এপ্রেল মাসে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কার্যের জন্ত নবন্ধীপে বুহৎ ধর্শশালা মাসিক ২৫. টাক! 
করিয়া ভাড়। দিয়৷ লওয়া হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে সূ্বব সমেত ১৪ জন প্রস্থতিকে 
আশ্রয় দেওয়! হয়। তন্মধ্যে ৪ জন মৃত সন্তান গ্রসব করে দুইটা শিশু জন্মমাত্র 
মৃতা মুখে পতিত হয়! ৮টি শিশুকে এখন রক্ষা কর৷ হইতেছে। 

আয় ব্যয়ের হিসাব । 
জম] টি খরজ- লালা 

গত বৎসরের উদৃত-_-_--9১1/৫ সেবাশ্রম ও মাহ মন্দিরের সকলের 
দি খোরাকী বাবত-__-__--_- --৬৭৪1* 

মাসিক চাদ! ও এককালীন ০8 দান -__----_-১২৭৫॥৫ পাঁচক ও ভূত্যের বেতন---- ১৪৬২ 
০৯ গা রর উদ কস জন পারার ওরা রাহা 

৩৭৭71 /% 1) 
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অম] ------ শী থরচ 

ট 

বীরভূমি 

চি 

ওধধের মৃল্য-_-_ 

[ ৪র্ধর্্য 

আইসি মিসস জোটে 

চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক ক্রয়__১৮২ 
রোগী, ছাজ্জ, সেবরুগণ্ের বস্ত 

খরিদ্-___-__-_--- ৪৮২, 
বাসন খরিদ-_---_--------১২ 
মাতৃ“মন্দিরের ধাতৃদের বেতন---_-৬৫২ 
“মাত মন্দিরের বাড়ী ভাড়া-_-_---২৫২ 
মাতৃ মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিবার 
আল্ুনঙ্ষিক ভার ও একজন মেয়ে 
ডাক্তারের বেতন---__-__-__-৩০৫২ 
কলিকাতার চাউল সংগ্রহ ও তাহ। 
প্রেরণ ও একজন আদায় কারী 
সরকারের ব্েতেন---_------১০০৯% 

গৃহ সংস্কার-.-_---7778৬84 
যাতায়ত খরচা ও রোগী লইয়। যাওয়া 
আসার বার ৬২৭ 

মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ১০০ শত লোহার 
হাঁড়ি-- ৫৬ 

খাট আলমারী প্রভৃতি--_-----৪৫২ 
মৃত দেহের সৎকার ব্যয়-_-_---৪০২ 
ধোপা নাপিত---------- ১৬৯: 
কাগজ পত্র টিকিট-_ প্রভৃতি _--২৫২ 
লাইব্রেরীর পুস্তক খরিদ ১৯, 

সমগ্র ব্যয় ১৮৮৮7 

দেনা] ৫৯১৮১ « 

শ্রীশরৎচন্ত্র সিংহ শ্ীকুলদাগ্রসাদ মল্লিক ৷ 
হিসাব পরিদর্শক । সম্পা্দক। 

নিউ আর্টকিক প্রেস 
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা 



বীরুভূমিঃ ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, 

আশ্বিন, ১৩২১। 

শ্রীশ্রীভীম্মদেবের স্ব । (৩) 
সপদ্দি সখিবচে। নিশম্য মধ্যে 

নিজ পরয়োবলয়ে! রখৎ নিবেশ্ঠ | 
স্থিতবতি পরসৈনিকাঁযুরক্ষা 
হৃতবতি পার্থসখে রতিমমাস্ত ॥ (৪) 
অশ্ভুনের সখা রুষ্ণ তোমার চরণে । 

জাগ্রত বুক রতি সদ1 মোর মনে 1৯ 

সারথটর বেশে তুমি, অঞ্জনের কথ। গুনি 
সৈম্তদল মধ্যে রথ করিয়া স্থাপন । 

অঙ্ু্পি নির্দেশে দেখাইলে সৈন্ভগণ ॥ 
“হে পার্থ, হে ধনপ্রয়। হের অই শক্রচয়, 

অই তীম্ম, অই দ্রোণ অই কর্ণ আদি 
দেখাইলে যত যত বীরেন্ত্র বিরোধী ।” 

অন্থুলি নির্দেশে তব, যত যত সৈন্য সব, 
সকলেরি পরনায়ু করিলে হরণ 

সকলের হয়ে' গেল প্রারদ্ধ খণ্ডন। 
তঞঙ্ুন সমর-জয়ী তোমার কৃপায়, 
পার্থসখে রতি ভোক্, তব ব্রাঙ্গ। পায়। 

ব্যবহিতপৃতনামুখৎ নিরীক্ষ্য 

স্জনবধাদিমুখন্য দৌঁষবুদ্ধা | 
কুমতিমহরদা ত্মবিদ্যযু! 

যশ্চরণরতিঃ পরমন্ত মেহস্ত্ তন্তয ॥ 

কেবল শক্রর আয়ু করনি হরণ, 

অজ্জনেরো। করিয়াছ অবিদ্রা!। নাশন। 



৩২২ বারভূমি । 

শত্রসৈন্যযুখে দুরে, ভীশ্মদ্রোণাদিরে হেরে, 

অর্জুনের চিত্তে হৈল বিষান-সঞ্চার, 
ভাবিল। স্বজন বধ করিবন। আর ॥ 

তেয়াগিয়৷ ধনুঃশর, বসিলেন রর্ধোপর, 

শোকেতে 'কাতর চিত্ত অবদাদ-ময়। 
“যুদ্ধ করিব না” এইরূপ বাক্য কয়॥ 

ধন্মযুদ্ধে অবতীর্ণ বীর ধনপ্রয়। 

সতোর স্তায়ের যোগ্য সেনাপতি হয় ॥ 

পড়ি অবিদ্যার হাতে, রষ্ট হয় ধর্মপথে, 

এইজন্য আত্মবিদ্যা দান করি তারে 

পরিব্রাণ করিয়াছ অজ্ঞান-আধাডর | 

যুদ্ধক্ষেত্রে দিলে জয়”. বিনাশি অরাতি-চয়ঃ 

কিন্ত পাছে জয় রাজ্য করি উপার্জন, 

অহঙ্কাবে স্ফীত হয় অর্জুনের মন, 

এই জন্য গীতাশান্ত্র ' অধবদ্যার অমোঘা্ত্র 

যুদ্ধের প্রাক্কালে দিলে দেব দয়াময়, 

' শিখাইলে এ জীবন আপনার নয়। 

একমাত্র নারারণ, ' জগতের কর্তী হন, 

যাহা কিছু ঘটে বিশ্বে ইচ্ছায় তাহার, 

স্বধর্মপালন কর চাহি পদে তার, 

নিজ লাভালাত নয়, নহে নিজ জয়াজয়, 

একমাত্র শ্রীহরির চরণ কমল 

কর জীবনের লক্ষ্য একান্ত সম্থল। 

এইরূপে কর্মযোগ করিতে আশ্রয়, 
শিখাইলে অর্জুনেরে তুমি দয়াময় ॥ 

পরমার্থ বন্ত তুমি, তুমি আথলের স্বামী, 

এইরূগে লীল1 তুমি কর সম্পাদন, 

তোমার চরণে রতি হোক্ অনুক্ষণ॥ 

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রাতিজ্ঞ! 

সবতমুখিকর্ভ,মবপ্লীতো। রথস্থঃ | 

[ ৪র্থ বর্ধ। 



৬ সংখ্যা । ] ্রীত্ীতীমমদেবের স্ব । ৩২৩ 

ধু তরথচরণোহভ্যয়াচ্চলদগ,- - 

হরিরিব হস্তুমিভৎ গতোত্তরীয়ঃ ॥ 
যে কৃপা আমার প্রতি করিলে প্রকাশ? 

বার্ণধার সাধ্য কারে] নাহি শ্রীনিবাস। 
শুনেছিন্ু সাধুপাশে, অপার করুণাবশে, 

*আপন। হইতে তুষি"বাড়াও তক্তেরে, 

প্রত্যক্ষ বুঝিন্নু তাহা! এ মহাসমরে ॥ 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে এই মহা-যুদ্ধস্থলে 
করিবেনা কোন অস্ত্র স্বহস্তে ধারণ 
নিরন্ত্-সাহাষ্য-নাত্র করিবে সাধন ॥ 

তবধ্বলে বলীয়ান, আমি স্থির করিলাম, 

তোমায় ধরাব অস্ত্র প্রতিজ্ঞ আমার, 
|] প্রতিজ্ঞ! তুমি দেব কৈলে পরিহার ] 

আমার প্রতিজ্ঞা যাহা, সত্য করিবারে তাহা; 
অকম্মাৎ রথ ছৈতে নামি ভূমি* পরে 
চক্রকরে বধিবারে আমিলে আমারে। 

করিবরে বীধিবারেত সিংহ ধার যে প্রকারে, 

সেই মত বিক্রমেতে হইলে ধাবিত 

ক্রোধে যেন নরনাট্য হইল! বিস্বৃত। 

তোমার উদর মাঝে, অগণ্য ব্রহ্মা রাজে 

তাহার তারেতে ধরা হইল কম্পিত 

উত্তরীয় বাস পথে হইল শ্বলিত। 

বিনম সমর ভূমে,  অস্ত্রজাল বরিষণে 
যে সময় ধর1-বক্ষ হয় বক্তময়: 

তোমার ভীষণ মুত্তি হেরি সে সময়। 

ভীষণ সে মূরতিতে, দেখিলাম বিশ্ময়েতে 

ভক্তবৎসলত। পুর্ণরূপে 'বিদ্যমান্ 

নিজে থর্ব হয়ে রাখ আশ্রিতের মান ॥ 

জগত তেরে 



৩২৪ [ ধর্থ ব্ষ। 

বাঙ্গালা"সাঁহিত্যে দীশরথি রায় ।ঞ% 
বাঙ্গাল! দেশে ৬দাঁশরথি রার নিতাত্ত অবিদিত নহেন, তান যে কেবল 

বখঙাল। সহিত্যান্ুরাগীর নিকট পরিচিত, তাহা নহে» বর্তমান সাহিত্যিক- 

গণ অপেক্ষা বরং ইতরসাধারণ বাঙ্গাশী তাহাকে ভালরূপে জানেন। 

তাহার জীবনকালে পশ্চিমবঙ্গে, এমন স্থান ছিল না বেখানে যাত্রা গুভৃতি 
সঙ্গীতের উৎসবে দাশরথি রায়ের আহ্বান, না হইত। সেও অনেক দিনের 

কথা নহে; কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বখ্সপ' পুর্বে তিনি বাঙ্গালার নানা নগর 

উপনগরও পল্লীতে আইত হইয়া" স্বীয় রচনাচাতুর্যে নিরক্ষর কৃষক হইতে 

মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতমগুলীকে মুগ্ধ করিতেন । 'দাশরথি রায় চলতি কথায় 

“দাশুরায়” বলিয়া! অভিহিত এবং সেই নামেই সুপরিচিত ॥ ইনি বাট়ীয় 

ত্রাঙ্মণ। বর্ধমান জেলায় কাল.না মহকুমার অস্তঃপাতী পুর্বস্থ্ী থানার 
অন্তগত পিলা 'নামক পল্লীগ্রামে মাতুলালয়ে দাশরর্থ অবস্থান করিতেন । 

দাশু রায় সন ১২১২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়! ১২৬৪ সালে কান্তিক মাসে ৫২ 

বৎসর বয়সে মাণবলীলা সপ্ধরণ করেন। দশু রায় ইউনিভাসিটির শিক্ষা 
পান নাই? আঙ্জকান বাহক, উচ্চশিক্ষ। বল।' হয়, পায় মহাশয়ের সহিত 

তাহার কোনও সম্পর্ক ছিণ শা; তংক।ণ প্রচণিত প্রাচান সংস্কত ভাবায় 

লিখিত শান্ত্রেও অধ্যাপকগণের সার অধিকার লাভ করেন নাই ; গ্রাম্য, গুরু 

মহাশয়ের পাঠপালায় 'শঙ্গাই তাহার জ্ঞানজ্যোতি উন্মেধিত করিয়াছিল ; 

সে কালের গুরু নহাশয়ের পাঠশাপাতেও আজ কালের পাঠশালার শ্তায় শিক্ষা 

দেওয়া হইত নাঁ। তখন বণ পরিচয় করিয়| কপ! পাঠ, নামত। ও কড়। গণ্ডার 

ডাক অভ্যাস করিয়া শুভক্করীর বাজার হিসাব ও কালিকষা এবং লর্বধশেষে 

দলিল দস্তাবেজের মুসাবিদা 'ও জমিদারী মহাজনী" থাতা ও আমিনী কাগঞ্জ 

প্রস্তুত করা ছাত্রগণের যথেষ্ট শিক্ষা বলিয়। গণ্য হইত। এ সমস্ত বিষয়ে বুযুৎপন্ 
হইলেই দশে ও দেশে ছাত্রের প্রশংসাবাদ প্রচার করিত। যে ছাত্র তক্রারী 

জমাখরচ, রেওয়। ও রোকরের েকফিয়ৎ লিখিতে শিখিত, এখনকার গণিতের 

উচ্চ উপাধিধারী অপেক্ষ! তাহার প্রতিপত্তি অধিক হইত। দাশরথি রায় 

এই প্রকার শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঠশালার শেষ শিক্ষা 
বিষ পর্যাত আমলোচন! রিলিস কিনা তাহার কোনও নিদর্শন নাই। 

শশার পপি সা স্পিন সপ্ স৯ত 

ধু কাধি সারন্ছত সি মলৰ)র সাধা বণ তার সপ্তম অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত । 



৬্ঠ সংখ্যা |] বাগালা-সাহিত্যে দাশরথি রার। ৩২৫ 

ততকালে এখনকার মত নাটক নভেল ব৷ ইংরাজী ছাচের ঢাল। কাব্য 

তদানীন্তন প্রধান প্রধানন অধ্যাপকগণও ভাবের ঘোরে রায়মহাশয়কে 

প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতেন। তাহার রচিত গানগুলি তানলয়ে গীত হইলে 

রসের উচ্ছ।স উলিয় উঠে, ভাবাবেশে শ্রোত্গণ অবশ হইয়া যান। তাহার 
রচ্লার বিশেব বৈচিজ্জ্য এই যে, উহা! অবণ ফরিলে নিরক্ষর ইতর ব্যক্তি হইতে 

প্রবীণ পগ্ডিতগণ সমভ্বুবে পুলকিত হইয়! থ্কেন। * 
দাশুরায়ের রচনাকে কাব্য ,বলিবার কারণ আছে; আলঙ্কারিকগণ 

কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ জন্ত বল্নে--“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যযূ।” ছন্দোবদ্ধ 

ইউক আর ন। হউক ভাবার পারিপাট্য থাকুক আর না থাকুক, সুপ্রতিষ্ঠিত 

সত্যমূলক হউক আর নাই হউক, থে বাক্যে শ্রোতার হৃদয়ে রসের সঞ্চার 

করিয়। দেয় তাহাই কব্য। দাশুরায় স্বয়ং সুরসিক, তাহার রচনা! রসপ্রবাহে 

পরিপ্লাবিত; অধিকন্ত তাহার বাক্যাবলী ছন্দোবদ্ধ, তাহার ভাবা ললিত 

গঠিত, তাহার প্রস্তাবিত বিষয় তত্র স্থৃতি পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র সম্মত। দাশু- 
রায়ের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে পাঠক শোকে অধীর হইবেন, পরক্ষণেই হাসির 
তরঙ্গ রোধ করিতে অসমর্থ হইুয়। পড়িবেন। 'কখন উত্সাহ, কখন বিন্বয়, 

কখনও বা ভগবদুক্তির শান্তিময় ভাবে পাঠক ত্রন্ময় হইয়] উঠিবেন। 

আলঙ্কারিকগণের মতে সামন্ত, ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্জভেদে কাধ্য ভ্রিবিধ, 

দাশরথির রচনায় এই তিন €্ণীরই কাধ্য দেখিতে পওয়া বায়। 

প্রথন--( সামান্য ) যাহাতে একটী মাত্র ( বাচ্য ) অর্থের প্রতীতি হয়। 

ব্রাহ্মণ বন্দন! 

প্রণমামি দ্িজব্র দ্বিজরূপে পীতান্বর 

অতেদ-আত্ম] বিরাজেন ভূতলে । 

আরাধিলে '্বিজবরে কিন! হয় দ্বিজ-বরে 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে ॥১ 

যেখানেতে দিজবিশ্রাম স্বগ্রামেতে স্বর্গধাঁম 

ভাবিলে জীব অনায়াসে পায়। 

হরি লন যার জ্ঞান হরি সেই ত গৃহ পরিহরি 
ৃ হর দেখতে বুন্দীবনে যায় ॥২ 
শিবমুখে সর্বদাবানী সদ গুনেন সুর্বানী 

সর্বব তীর্থ ব্রাহ্মণ চরণে। 



০২৬ বীরভূমি। [ ৪র্থবর্ষ। 

এই কর্ধভূমি পৃথিবীতে, দ্বিজ হয়েছেন বীঙ্গ ইহাতে 
সর্ব ক্র বিফল দ্বিগ্গ বিনে [৩ 

দ্বিতীয় ( ধ্বনি) যাহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙার্থের অগ্বিক চমৎকারিস্ব। 
কলঙ্ক তঞজন। 

( বেদ্য বেশে ্রকুষ্ণের উক্তি। 0 

ধনি 1 আমি ফেবল নিদানে। " 

বিদ্য। যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার 

বিশেষ গুণ সে জানে ॥ 

ওহে ব্রজাঙ্গনা! করকি কৌতুক, 
আমারই সৃষ্টি করা চতুন্থুঝ, 

হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুঃখ," 

২ ভ্রমণ করি ভূবনে। 

চারিযুগে আমার আয়োজন হয়, 
একব্রেতে করি চুর্ণ সমুদয়, 

গঙ্গাধর চর্ণ আমারি আলয়, 
কেব। তুল্য মম গুণে ॥ 

দৃষ্টিমাত্রে দেহে রাঁখিনে বিকার, 
তাইতে আমি ধরি নির্ধ্বিকার, 
মরণে তার কি থাকে অধিকার ? 

সদা অ।মায় ভাকে যেজনে ॥ 

আমি এব্রদ্দাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, 

আমারি জানিবে সর্ববাঙ্ সুন্দর, 

জয়-মঙ্গলাদি কোথা পায় নু. 
কেবল আমারি স্থানে ॥ 

সংসার কুপথ্য ত্যেজে যে বৈরাগা 

এ জন্মের মত করি তায় আরোগ্য 

। বাসন। বাতিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক, 
ঘুচাই তার যতনে ॥ 

বীর গুণ! ভূত বাঙ্গ ) যাহাতে ব্ক্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎ 

কাব্রিতব। নার গাধা 717554627855252 যতনে ।) 
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অথবা ইতিহাসের প্রচলন ছিল না; তখন বাঙ্াল। ভা! শিক্ষার জন্ত বালক. 
গ্ণকে কৃতিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, রায়গুণাকরের 

অন্নদামগ্গল, কবিকক্ষণের চণ্ডী ও তজ্জাতীয় গ্রস্থ অধ্যয়ন করিতে হইত 

তৎকালে বয়োজ্যেষ্ঠগণ কবিরাঞ্জ গোন্বামীর শ্রীচৈতন্ত চরিতাম্ৃত, বৃন্দাবন 

দাপের চৈতন্ততাগবত" এবং বিদ্যপতি চণ্ভীদাস গ্রভূতি বৈষ্ণব কবিদিগের 
সরস রচনা পাঠ করিয়। জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির 

বিধান করিতেন। তখন ঈদৃশ শিক্ষ। প্রাপ্ত বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক ছিল 
কারণ ছুরুহ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়! "সাহিত্য ও শাস্ত্রাধ্যয়ন শত জনের 

মধ্যে এক জনের ভাগ্যে ঘটিত কিন। সন্দেহ। তখন পল্লীগ্রামে ইংরেজী 

শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা ছিল ন1। 
দাশরথি পাঠণালাঠ অধ্যয়ন শেষ করিয়। উপাজ্জনক্ষম বয়সে সাকাই 

নীল কুটীতে একজন সামান্য মুছুরীর কাজে নিযুক্ত হইয়া! কিছুদিন কাজ 

করেন; কিন্তু মসীজীঁবিতা তাহার উপার্জনের অনুকূল বৃত্তিনহে, এজন 

উহ! পরিত্যাগ করি! স্বীয় তাবী প্রতিত। বিস্তারের সবত্রস্বর্ূপ গীত রচনায় 
ব/যাপৃত হয়েন, তখন হইতে গীত* বাদ্য ব্যবসায়ে জীবিক! উপার্জনের সংকল্প 
তাহার হদযে স্থান পায়। 'তৎকালে কবির* গানের ষথেই আদর ছিল। 
তাহাতে বিদ্যাবন্ত! বুদ্ধিমণ্তা ও রচন। চাতুষ্য প্রকাশের ও বিশেষ অবসর 

ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনাগমের সম্ভাবনাও থাকিত। দাশুরায় কাব্যামোদ 

উপভোগ মহ অর্থোপার্জনের সুগম পন্থ। কবির গান চালাইবার অভিলাষে 

কথ। কবিওয়ালীর দলে গাথনদার হইলেন এবং কিছুকাল কবির লড়াইয়ে 

বিভোর হইয়া! থকার সহিত ঘুরিয়! বেড়াইলেন, কিন্তু কবির গানেই দাণ্ড 

রায়ের কাব্য প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নহেঃ এই জন্ত তাহার ভাগ্যে 

বিধিলিপি অন্য ব্যবস্থ। ঘটাইয়া দিল। কবিরদলে অধিকাংশই ইতর লোক 

এবং চপলচরিত্র ইতরঞ্জাতীয়৷ গায়িকা, দলের অধিকারিণী থাকিত। 
গাথনদার দলের জীবনন্বরূপ সুতরাং তাহার আদর সর্ববাপেক্ষ। অধিক 

এবং অধিকাবিণীগণও তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। 
কবির গাওনায় দুইটা প্রতিদন্দী দলে পরপর চাপান ও উত্তর দারা 

অভিনয়ের অবতারণা করিক্বা গীত বাদ্যের অনুশীলন করা হইত। 

উদয় দলের কথার তকুরার ক্রমে গালাগালী কটুক্লাটব্ও চলিতে 
থাকিত। দাশুরায়ের ভাগ্যেও শেষে তাহাই * ঘটিয়াছিল। দাশ রায় 
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সনতরাস্ত বশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইতর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াছেন 
শুনিক্ব! তাহার মাতুল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েন, মাতা" ও দারুণ মনকষ্ট অনুভব 

করেন। তাহাদ্দিগের চক্ষে জলধারা পতিত হইতে দেখিয়৷ দাশ রায়ের 

কবিগানের অনুরাগ দূর হইল । তিনি সেই দিনই কবির দল ত্যাগ করিলেন 

বটে, কিন্তু কাব্যালোচন! অব্যাহত পরিচালন জন্ত কয়েক জন সঙ্গীতজ্ঞ' বন্ধ 

লইয়া! এক অভিনব সঙ্গীত সম্প্রদায় স্থষ্টি করিলেন। 'এই সঙ্গীত সম্প্রদায়ের 

জন্যই তাহান্র কাব্যরচন। এবং তাহাতেই তাহার কবি-প্রতিভ! স্ুপ্রকাশিত ৷ 

দণ্ড রায় জীবনের শেষ দশ! পর্যন্ত দল চালাইরা অলৌকিক কীৰ্রিস্বাপন ও 
শ্রোতৃজনগণকে মোহিত করিয়া ছিলেন। দাশরথির দলে তাহার ভাত: তিন 
কড়ি রায় ও সন্যাসী চক্রবন্তী বিশেষ কৃতিব্যক্তি ছিলেন। দাশুরার বলিয়া 

ছিলেন--মামি যদি হড়া কাড়ি, তিনকড়ি রায় য্দ বাঁজায়, আর সন্ন্যাসী যদি 
গায় তা হলে দেশে টাকা বাখিন1।” প্রকৃত প্রস্তাবে দাশরথির অকুষ্ঠিত 

প্রতিপত্তি সর্ধত্র প্রচারিত হইয়াছিল। | 

দাশরথি রায় সম্বন্ধে কোনও কোনও আধুনিক সাহিত্যিক অনন্থকৃল 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহ! নিতান্ত অযথা। রায় মহাশয়ের 

রচন] বিশ্লেষ না কথ্িয়া! ভাস!“ভাস1 দেখিয়া ধাহার। অভিমত প্রকাশে গ্রস্তত 

তাহারাই দাশু রায়ের কাব্যে অপ্রকৃত দোষারোপ করিতে পারেন। তাহার 

রচিত গ্রন্থ নিচয় কাব্যাংশে ষে উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য তৎসন্ন্ধে 

অনেক খ্যাতানাম। পঞ্ডিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দাশ রায়ের 

কাব্যে ভাষার মাধুর্য, ভাবের ও'দা্ধ্য, অর্থের গাভীর্ধ্য এবং রসের প্রাচুর্য্যের 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দাশ রায়ের ভাষ! সম্বন্ধে বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ 

গ্রন্থকার পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন -_-“যিনি 
বাঙ্গল৷ ভাবায় সম্যক্ রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাঁপনা করেন তিনি যত পুর্ববক 
আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।” দ্াশুরায়ের কাবা পাঁচালী 

নামে অভিহিত এবং এ শ্রেণীর কাব্যের তিনিই স্বষ্টিকর্তী । 

পাঁচালীর দুইটা অংশ-ন্ছড়া ও গান। ছড়া সাধারণতঃ মিশ্র পয়ারও 
স্থানে স্থানে ত্রিপদী ছান্দ রচিত। ছড়ার আবৃত্তিও অভিনব--কাব্য পাঠের 

সাধারণ পদ্ধতিতে 'আবৃত্তি কর! হয় না, স্থুরে আবৃত্ত করাই প্রচলিত পদ্ধতি ; 

তাহাতে শ্রুতি মধধূর্ধ্য বর্ধিত ও ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়। দাশুরায়ের মুখে 

ছড়ার আবৃত্তি গুনিয়া. নবধীপ ভাটপাড়। প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানের 
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বাবণ বধ 

রাক্ষদ কামিনীগণ ফল, দেখাইয়া হন্থুমানকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলে 
হনুমানের উক্তি £-- 

“* “আমার কি কলের অভাব, 

* তোরা এলি বিফল কল যে লয়ে। 

পেয়েছি যে ফল জন্ম সফল, * 
মোক্ষ ফলের বুক্ষ রাম হৃদয়ে ॥ 

শীরামচরএ কল্পত্তর মুলেরই, ৃ 

যে কল বাঞ্ছ। করি সে ফল প্রাপ্ত হই; 

ফলের কথ। কই ও কল গ্রাহক নই, 

*যাবে। তোদের প্রতিফল বিলায়ে ॥৮ 

দান্ুরায় বহু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৬০ খানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়! 

লোক সমাজে প্রচারিত আছে। তাহার পিপুল কবিতা * গ্রন্থের সম্গ্র 

আলোচন। এই কুদ্র প্রব্মে একান্ত অসম্ভব, এজন্য তিনটা স্থান হইতে তিনটা 

শমাত্র উদ্ধত করিয়! তাহার খুচনান্ন কবিত্ব আীলোচন] কর] হইল; ফলতঃ 

তাহার রচনার বহ্স্থানে এইরূগ কান্যকল। প্রকাশ পাইয়াছে । 

দাণুরায়ের সামন্ত কাব্যও অসাধারণ কবিত্ব পরিপূর্ণ, বাক্যছটায় ও অর্থ 

গাতীর্য্যে শেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার যোণা ; তন্মধ্যে ভাবের এঁকাভ্তিকতাও 

যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহার সামাগ্ত কাব্য মধ্যেও রসের পুর্ণস্চার উপল 

হইয়া থাকে । উদাহরণ জন্ত আমর] ব্রাঙ্গণ বন্দন। হইতে উদ্ধত সামান্ত 

কাব্যাংশের কিঞ্চিৎ বিষ্মেষ করিয়। দেখাইতেছি গামাগ্ত ব্রিপদী ছন্দে 

গঠিত তিনটী শ্রোক মধ্যে কি অমূল্যরত্ব নিহিত রহিয়াছে । কবি বলিয়াছেন 

*“অতেদ আত্মা” 3 অর্থাৎ মণ্ত্যভুষে পরাৎ্পর পরমপুরুষের মুভ্তযভাব। 

সংযতেক্দ্রিয সর্বপরিগ্রহপরিহীন, সম্য কদর্শা, শুদ্ধসত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা পরিব্যাপী 

বিষ্ণুর স্থুলপ্রকাশ ; ব্রাহ্মণ জীবনে পরণাস্মা উদ্দাপীন পুরুষভাবৰ বিশিষ্টরূপে 

প্রতিভাত । ব্রন্গবৈবর্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে “বিপ্রো মানবরূপীচ দেবদেবো 

জনার্দনঃ৮ বেদপারগ বিপ্রমানবরূপী দেবদেব, জনার্দন। কবি পৃথিবীকে 

“কম্মভূমি” এবং দ্বিজকে বাঁজ বলিয়াছেন । অনাদি "কম্ম সংস্কারে সথক্মদেহী 

চৈতন্তরূপী-জীব প্রারব্ধ কর্মের ফলতোগ জন্য সুলদেহগ্রহণ করেন তখন 

তাহাকে স্থুলভূত-বিনির্মিত পৃথিবীতে আবিভূতি হইতে হয়, তিনি পূর্ববার্জত 
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কর্্াক্সিকা প্রকৃতির অধীন হইয়া জীবনান্ত পর্য্যস্ত কর্ম করিয়া থাকেন, 
এজন্য পৃথিবী কর্ভাম। ব্রাঙ্মণগণ অনুষ্ঠান '3 শান্তরীর্থপ্রচার দ্বারা সমাঙ্জের 

অশেষ কল্যাণ সম্পাদন করেন এবং জীব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ভাবদ্বর্শনের 

পায় বিধ!ন করিয়া থাকেন, এজন্য তিনি দিবৃতিক্ধপ অমৃতফলের সাত্বিক 

কর্মরূপ বৃক্ষের বীজন্বরূপ। পৃথিবীকে ভূমি এবং ব্রা্দণকে বীজ বলায়'ভূমির 
সহিত বীজের সম্বন্ধ সুন্দর একটিত হইয়াছে দাশরথি এইখানে সামান্য 

দুই চারিটি বাঙ্গাল। কথায় উপনিষদের গুহাতম রহস্ত উদঘাটিত করিয়াছেন। 
চিন্তাশীল ভাবুক ব্যতীত দাশরথির এই বাক্যের আস্তরতত্ব হৃদয়ঙ্গম কর! 

অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে । কবি ব্রাঙ্গনের মহিম] প্রচার জন্য তাহার 

আবশীর্বাদের চতুর্বর্গের দায়িত্ব এবং তদীয় সেবায় তীর্থ ফলপ্রাপ্তি বর্ণন! 
করিয়া ভাবের কি অলৌকিক ওদাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্গণের 

আশীর্বাদ চতুর্ধর্গ-ফল প্রদান করে শুনিলে ফলাকাজ্ষী সাধকের উৎসাহে 

ব্রাহ্মণ আরাধশায় জীবন উৎসর্গ করা সম্ভব, এজন্য উৎসাহ-ভাব, ব্রাহ্মণের 

বাসগ্রাম স্বর্গ বলিয়! প্রতীতি জন্মিলে আনুরক্তির প্রকাশে অনুরাগ ভাব 

এবং তাহাকে অব্যক্ত পুরুষের ব্যক্তযৃণ্তি জ্ঞানে সমতাবের উদ্দীপন ঘটে, 
একটি কাব্যাংশের কয়েক পংস্তি মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্র সুসিদ্ধ নয়টি ভাবের 
তিনটি প্রধান ভাব সুচারুরূপে স্কুরিত হইয়াছে এবং কবি ভক্তির নিষ্ঠা 
আলোচনা করিয় সুমধুর শাস্তরসের প্রবল প্রবাহ বাহিত করিয়াছেন । 

দাশরথি রায়ের রচন। মধ্যে বাক্য।লঙ্কার ও অর্থালঙ্কারেরও বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায়। রায় মহাশয়ের সময়ে রচনার শ্রুতিমধুরত] প্রতি লোকে 

বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিত, এজন্য অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহার দেখিতে 

পাওয়া যায়। অনুপ্রাস ব্যবহার তাৎকালিক কবিগণের একটি বৈশিষ্য। 

দাশবথির পূর্ববর্তী ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি এবং সমসাময়িক 

ঈশ্বর গুপ্ত, বদন অধিকাঝী, গোবিন্দ অধিকারী এবং আধুনিক সময়ের নীলকঞ্জ 
যুখোপাধ্যায়ের রচনায় অনুপ্রাসের প্রাচুধ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

আধুনিক রুচি অনুসারে ইংরাজীনবিশ সাহিত্যিকগণ অন্ুপ্রাসের উপর বিরক্তি 

প্রকাশ করেন। তাহাদিগের বিশ্বাস অন্ুগ্রাসের খাতিরে শব যোজন! 

করিতে ভাবের হানি ঘটিয়৷ থাকে, অর্থের গান্তীর্য্য নষ্ট হয়; কিন্তু শবের 
প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবের ও অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখ! কবির প্রধান কর্তব্য । 

তাহাদিগের এই কগ। মানিয়া লইয়! যদি অনুপ্রাসের ফুয়ারা মধো ভাবের 
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তরঙ্গঃ অর্থের“্মধুর ধারার বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অনুপ্রাসের 
ব্যবহারে দোষারোপ চলিতে পাবে না। দাশরখির অনুপ্রাসের মধ্যে 

শব্দের সুসম্মিলনে মধুর বীণার বঞ্কার সহ ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছছাস 

পরিপুর্ণ ভাব ও রসের'মুমধুর মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং রাগ্ন 
মহান্য়ের কবিতা অন্ুপ্রাস বহুল হইলেও দোশুন্ত ; উদাহরণ স্বরূপ দেখান 
যাইতেছে-_ ১ ৪ 

«এযাতন! আর সহেনা, জননি, জগদম্বে। 

দিয়ে চরণ, ছুখ হবগ,শযদিকর অবিলঘে ॥ 

হের শ্টামা, হন্ঘ রমা, হের উমা, হেব অন্বে। 

হের করুণা নয়নে, যেমন,__-হের ম| হেরথে ॥ 

বিশ্ববিপ্ধবারিনী, সুর-সক্কট-হারিনী,- 

হয়েছ তারিণি, নাশ করিয়ে নিশুস্তে; 
এ সংসারে নাশ করো, যেমন নাশ জল-বিষ্ষেছ। 

দাশরথির "হখ নাশিবে, আর কত বিলম্বে ॥” 

এই কবিতার প্রত্েক চরণে এক বা ততোধিক অনুপ্রাস রহিয়াছে 

কিন্ত তাহাতে রসের বা ভাবের কোনও হানি হযু নাই ; এই কবিতার প্রত্যেক 

পদে ভক্তের ভগবচ্ছরণত৷ প্রকাশ পূর্বক শ্রদ্ধা ভক্তির পরাকাষ্ঠ। শ্থচিত 

হইয়াছে । বিপন্ন সম্তান ভয়ে মুচ্ছিতি, প্রায় হইয়! মাতার অঞ্চল মধ্যে 
নুকাইবার অভিপ্রায়ে যেমন ম] মা শবে মায়ের নিকট ছুটিয়া যায়ঃ তক্ত 

কবির ভাষায় ভতবানীর বরপুব্র দশগ্রীৰ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর আতঙ্কে ভয় 

বিহ্বল-চিত্ডে পুনরাবৃত্তিনাশিনী জগজ্জননী নিশ্তারিনাকে মা যা শব্দে আহ্বান 

করিতেছেন ; একদিকে ভক্তি তরঙ্গ।য়িত শ্্রীতিরন, অন্যদিকে ত্রিতাপসস্তপ্ত 

জীবের গতাগতি ভীতির নিবিড় মোহোদ্বীপক ভয়ানক রস। কি অভিনব 

সম্মিলন! জলবিম্ব যেমন জল ল্যতীত অন্ত কিছুই শহে, কেবল বাধু সংষোগে 

বিকার প্রাপ্ত হইয়! ক্ষণিক অবস্থানের পর অনন্ত জলরাশিতে মিলাইয়। যায় 

তন্্রপ বিচিত্র রচনাময় সংসার সতান্বপ পরমেখরের মায়া বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক 

বিকার, জগদন্ব৷ উপাধির উপরতি ঘটাইলেই চতিগ্ত বিশ্বজীব অনন্ত চৈতন্য 
রাশিতে মিলিয়। যাঁয়; এই ওপনিষপ্দিক পরম সত্য থোঁষন। যুখে “তত্বমসি” 

মহাবাক্যের তববাসাঘন প্রকটিত রহিয়াছে । পরার্থ ততঙ্ছান রূপ আলহ্বন 
বিভাব ও জগজ্জননীর সাক্ষাৎকার রূপ অন্ুতাবের উদ্দীপনায় শাস্তরসের 
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প্রবল প্রবাহ ছুটিয়াছে। দাশরথির এই কাব্য প্রীতি, ভয়ানক ”ও শান্তরসের 
ঝরধার। সঙ্গমে পবিত্র ত্রিবেনী ; সুরসিক ভক্ত সাধরুই এই মহাতীর্ঘ ঘুক্তবেনীর 

অপার মহিম। উপ্লব্ধি করিতে সমর্থ। দাশরথির এই কবিতা গুণীভূত বাজ 

কব্যের একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ । 
আমরা রায় মহাশয়ের অন্ুপ্রস মধ্যে ভাবনিঝর্রিণীর শীত শীকর রস 

প্রবাহের -রিচয় জন্ত অন্ত একটা, উদাহরণ দিতেছি । 

লঙ্কাধিপতি বাবণের পরমার্থ স্বরূপ ামচন্দ্রের দর্শনে দ্িব্যজ্ঞান জন্মিলে 

তিনি আত্মনিবেদনচ্ছলে ভগবানের নিকট, মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন__ 

৬নের দিন গত কিন্তু হে রাম ' 

তব চরণে এ দ্বীন গত। 

আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সমহয়ে 

দাও হে চরণ হলাম চরণে শরণাগত। 

সঙ্গে হ'য়ে স্বতন্তর, করি অসৎ ক্রিয়। সতত 

তোমায় শত শত্ত মন্দ, বল্লাম হে রামচন্দ্র 

ন। ভাবিয়ে'ভবিব্যত ॥ 

ওহে গুণধাম ! স্বগুণ প্রকাশে - 

গুণহাঁন জ্ঞানহান-দোঁষ নাশ, 

স্ুগুণে তারিলে কি গোর 

সে তে! স্বগুণে পাবে স্ুপথো- 

জননী-জঠর-কঠোর যন্ত্রনা আর দিবে হে রাম! কত? 

ওহে দশরথাত্মজ, দাশরি ঘুচাও দাশরথির গতায়াত ॥” 

এখানেও কবি গ্রীতি ও শান্তরসের সহিত জঠর“যাতনা-ভীতি সমুদ্দিত 

ভয়ানক রস ধারার পুণ্য সঙ্গম সংঘটিত কর্রিয়াছেন। কি উতৎ্কট আত্মগ্লানি ! 

কি এঁকান্তিক নির্ভরতা !8 কি হৃদয়গ্রাহিনী মুক্তি প্রার্থনা! সাধকের 

অন্গএত্ত হদ্রই এ ভাবের যথার্থ অধিকারী । 

অন্য একটী উদাহরণ দ্বার দাখশরথির রচনায় অনুপ্রাস-ছটা মধ্যে শোক- 
ভাব প্রবাহে কঞুণ রসের প্রব্ বন্যার পরিচয় দেওয়া] যাইতেছে লক্ষেশ্বর 

জীবন ত্যাগ করিলে রক্ষোরাণী মন্দোদরী বিলাপ করিতেছেন -- 

“কি করিলে হে কান্ত, অবলার প্রাণক্ষাস্ত 

৮ হয়না কান্ত! এ প্রাণ অন্তবিনে। 
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হে নীথ কর্তী কনক রাজ্যে আজ যে সে লয় ধর। শযো, 

তোমর ভাধ্য। ধৈর্য্য হয় কেমনে ॥ 

যম করে হে দাসত্ব এমন আধিপত্য 

' স্বর্গ মর্ত মাঝে কারে। দেখিনে। 

ইন্দ্র আদি ঠাকুরাণী হয়ে তোমার রাণী 

নাজ যে কাঙ্গালিনীই*ভূবনে ॥ 

সেই যে নবীন জটাধারী * বিপিন-বিহারী 

সব হারালে তায় মানুজ্ঞানে। 

যার পদাভিলাধী * ঈশান শ্বাশান বাসী 

ব্রহ্মা অভিলাষী সেই রতনে ॥ 

কিছুই মানলে ম! হে নাথে। ! শুনেছিলে তাতো; 

_-পাঁষাণ মানবী সেই রাম চরণে ॥ 

পতি বিয়োগ বিধূৃধ বিধবার মর্ম স্পর্শাভাব এই কবিতার পদে পদে ক্মবিত 

রহিয়াছে; ইহার শুদ্ধ আবৃত্তি বা তান লয়ে গা্ঠ হইলে শ্রোতৃগণের হৃদয় 

করুণবদে আপ্লুত হইর| যায়, চক্ষে ধর বিগলিত ধারার বাম্পবারি পতিত হইতে 
থাকে । দাশরথি নব রসে স্ীরসিক, তাই তাহার কান্ব্যে এত রসোচ্ছাস; 
ফলতঃ বাক্যালঙ্কার মধ্যে অর্থালক্কার সাজাইতে দাশরথি "সদ্ধহস্ত | 

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ দাশরথির বচনায় বিরক্ত হইবার আর এক 

কারণ এই যে, তাহার কাব্যে বহুবিধ ব্যাকরণ দোষ ঘটিকাছে। কিন্তু এ 

ক্রুটা স্থধীগণের নিকট মাজ্জনায়। দাশরথি গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের 

নিকট সামান্ত বাঙ্গল। শিখিরাছিলেন মাত্র তত্কালে "বাঙ্গল৷ ভাষায় কোনও 

ব্যাকরণ ছিল না এবং কোনও বাঙ্গল। ভ[ধাপাঠক সংস্কৃত হইতে ব্যাকরণ শিক্ষ 

দিবার পদ্ধতি ছিল নাধ দাশুরায় থে পারমাণ শিক্ষালাত করিয়াছিলেন 

তাহাতে গ্রন্থ রচনা! অসম্ভব, কিন্তু অলৌকিক প্রতিভা বলে তিনি সামান্ত 
করিক্লাও মধুর বচন করিয়। গিয়াছেন ! কম্তিবাস কাশারামদাস প্রভৃতি প্রাচীন 

কবিগণও এ দোষে হছুষ্টঃ আধুনিক কৰি নধুস্দ্নের রচনাতেও ব্যাকরণ 

উপেক্ষিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ ক্বিগণ ভাবের 'ভাবুকঃ ভাব প্রকাশেই 

আত্মহারা, এজন্য ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন না। সর্ব 
দেশীয় কবি মধ্যেই ব্যাকরণের মধ্যাদ। ক্ষ হইয়াছে ; ক্ুবিকুল-শিরোমপি 

ভারতীর বরপুত্র কালিদাস পধ্যন্ত ব্যাকরণ-দোষ ঘটাইফ়্াছেন। আদি কৰি 
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মহর্ষি বান্সিকীও ব্যাকরণ দোষে দোষী, পণ্তিতগণ তাহ1 আর্য প্রয়োগ বলিয়৷ 

আপত্তির নিরাশ করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ কবিকব্য/করণ দোষ ধরেন না, 

সেইজন্ত বলিয়াছেন “নিরঙ্কুশ কবয়ঃ।” 
দাশরথির রচনায় বাৎসল্য ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় প।ওয়। যায়। তাহার 

ব্লচিত আগমনী পালায় কগ্া-বিয়োগে মাতার করুণরপোদ্দীপক বৎসলভাব 

সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে । গিরির+জ মহিষী মেনকা বলিতেছেন_-“গিরি, 
গৌরী আমার এসেছিল । : 

স্বপ্লে দেখা দিয়ে,'চৈতন্, করিয়ে 

চৈতন্তরূপিণী কোথ। লুকালো') 
কহিছে শিখরী কি করি অচল, 

নাহি চলাচল, হলাম যে অচল, 

চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল 

অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥ 

দেখ! দিয়ে কেন হেন মায়া তার, 

মায়ের প্রতি মায় নাই যহামায়ার 

আবার ভাবি গ্িবিঃ কি দোষ অভয়ানু 

খপতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলে। ॥» 

ন্বেহময়ী জননী কন্ঠ।র কথা তাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া স্বপনে দেখিলেন 

কন্ত। আসিয়াছে--অপার আনন্দ অন্ুতব করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে 

কন্ঠার অবর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়| স্বাীকে স্বপনের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। 

কন্তাগত প্রাণ। জননীর এই বাৎসল্য ভাবপুর্ণ বিরহজনিত করুণ রসেয় প্রবাহ 
ভাঁবুকেন্ চিত্ত আকুল করিয়া তুলে ।' 

আলঙ্কারিকের চক্ষে এই কবিতাটা অতি মনোহর ইহাতে অপঙ্কার রস ও 

ধ্বনির সুন্দর সমাবেশ রহিয়াছে । শেষ পংক্তিটাতে গিরিরাজকে প্রকারান্তরে 

পাষাণ বলিয়। অভিপ্রায়প্রক'শ পাওয়ায় “অপ্রস্থত প্রশংসা” ধ্বনির সর্ব।জনুন্দর 

দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া! যায়। “চৈতন্তরূপিনী” পদ্দে শ্লেষের পরিচয় পাওয়। 

ষায় এক অর্থে স্বাপ্যসংজ্ঞরূপিনী অন্ত অর্থে চিন্মঘী, ইহাতে দাশরখির মনে- 

বিজ্ঞান তত্বেও অধিকার ছিল দেখ| যাইতেছে, অষ্টম ও নবম পংক্তিতে 

তিনটা “মায়া শন্দ তিন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন-_প্রথমটাব অর্থ ছলন।, 

দ্িতীয়টার অর্থ ন্সেহ এবং, ভূতীয়গির অর্থ এঁশীশক্তি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
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যাহাকে ব্রন্ধৈর প্রকৃতি বা বিভাঁব বলা হইয়াছে। দাশরধির এই কবিতায় 
করুণ রসের উৎম ছুটিয়াছে__-কন্যাবিযোগৰিধুরা মাত! আলখন, স্বপ্রে দর্শন 
উদ্দীপন, মাকে মা বলিয়া! সম্বোধন ( “চৈতনকরিয়ে” ) অনুভাব, পরক্ষণেই 

অদর্শন ব্যভিচারী ভাব, এবং কন্ঠাসমাগমন্খ ( বৎসলতা ) স্বায়ীভাব। এক- 

মাত্র কবিতা! বিশ্লেধ করিয্না দেখিলেই দীশরথিকে অকুষ্ঠিত চিত্তে সকলেই 
শ্রেষ্ঠ কবি বলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই * | 

দাশরগি বংসলতামুলে কেবল' করুণ রসের অবতারণ! করিয়াই ক্ষান্ত হন 

নাই, গ্গীতির চিত্র সুচারুরূপে অঙ্কিত করিবার জন্য স্বীয় রচনায় শান্ত রসেরও 

প্রবাহ বাহিত করিয়াছেন। বালিক। কন্তা শিশু পুত্রের ভননীভ্ইয়া বনু 

দিনান্তে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া পিতৃগৃহে খাসিলে বাৎসল্যাত্রহ্ৃদয় পিতা মাতা 

বালিকার ক্রোড়ে শিশু দেখিয়! যে বিমল আনন্দ অনুভব করেন কবি গণেশ- 

জননী মৃত্তির বর্ণনায় তাহার উন্মেষ করিয়াছেন। 

“বসিলেন ম] হেমবরণী, হেরম্বে লয়ে কোলে 

হেরি গণেশ-জননীরূপ বাণী ভাসের্ন নয়ন জলে ॥ 
্রহ্মাধি বালক যাঁর, গিরিবাণলিকা! সেই তর! 
পদ্দতলে বালক ভন বালক-চন্দ্রধর 
বালক ভান্ু জিনি তনু) বালক কোলে দোলৈ ॥ 

রাণী এনে ভাবেন_-উমারে দেখি 

কি উমার কুমারে দেখি, 

কোন্ রূপে স পিরে রাখি নয়ন যুগলে-__ 
দাশরথি কহিছে রাণি, ছুই তুল্য দরশন' 

হের ব্রহ্মময়ী আর এ ব্রহ্ম রূপ গজানন, 

ব্রহ্ধ কোপে ব্রহ্ম ছেলে, বসেছে মা বলে ॥ 

কণ্ঠ! স্বামী গৃহে দারিদ্র্য বশতঃ কষ্ট পাইতেছে শুনিলে মাতার শোক পারাবার 

উথলিয়৷ উঠে তখন যদি সংবাদ পান যে, জামাতার অবস্থা ফিরিয়াছে, কন্তা 

স্বচ্ছলতায় শ্বচ্ছন্দে আছেন মাতার স্নেহ পরবশ চিত্তে কিছুতেই প্রত্যয় হয় না; 

কন্যাকে সালক্কারা, সাভরণা৷ আিতে দেখিয়া মাতার সন্দিহান চিত্তে নান! 

তর্কের উদয় হয়। অভিমানে কন্ঠাকে ছুঃখিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার 

সাংসারিক উন্নতির কথ! প্রকৃত কিন প্রবল অন্ুসন্ধিত্গী সহকারে প্রশ্ন 

করেন। প্রত্যেক দিন গৃহস্থের গৃহে যে ব্যাপার ঘটিতেছে দাশরথি উমার 
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আগমনে মেনকার উক্তিতে সেই সেই কন্তাবাৎল্য ও মাতৃ শ্েহের উজ্জ্বল 

ছনি অঙ্গিত করিয়াছেন ।-__ 
“কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী, 

কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী__ 

বল, মা হ'তে গ্রাণ উম1-_ 

কাঁর কাছে এত মা, হরেছ আদরিণী 

আমি সাধের উম! নান রেখেছিলাম; 

উম1 গো, আবার আজি শুনিলম 

ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম 
ভবের ভয় নাশিনী ॥ 

স্ুথের তরে তোরে হরে সঁপিলাম 

দুখে দুখে কাল হর অনিরাম, 

কে দিয়েছে মা, তোর দুঙখহরা নাম 

আমি ত জানি ছুঃখিনী-_ 

সদানন্দের ঘরে অন শঙ্ত সদা, 

, কে তোর. নামটা ব্েখেছে 'অনদা, 

"দাশরথি দ্বিঙ্গ কাপে ভয়ে সদা, 

কে নাম দিল ভখ-ভয়-হারিণী ॥” 

কন্তা কিছু দিন পিতৃগৃহে থাকিয়া পুনরার স্বামী গুহে যাইবার কালে 
াহাকে বিদায় দিতে মাতার প্রাণের ব্যাকুলত। দাশরধি তাহার কাণীখণ্ডে 

বর্ন করিয়াছেন।-__ ৭ 
“ওগো পাণ উমা, 

মাকে কোন্ প্রাণে মাঃ বললি আমা বিদায় দেম।। 

পারি প্রাণকে বিদায় দিতে তোয় নারি পাঠাতে 

প্রাণ উমার কাছে কি প্রাণের উপমা ॥ 

সেদিন করে কত রোদন, হরের ঘরের বেদন 

তুই যে আ্মামায় কত জানালি মা__ 

তাকি নাই মী, মনে, হেরি নয়নে তোর ব্রিনয়নে 

সে তাব ভূলেছ ভূলেছ হরমনোরুম1 ॥& 

আমর! দাশরধি রায়ের এই সমস্ত কাব্য অনুশীলন দ্বারা দেখিতেছি 
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দাশরথির রচনায় কাব্যের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে । দাশরধির 
রচন। পাঠ করিলে তাহার জ্ভূয়োদর্শন ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া পাঠককে 

পুলকে বিশ্মিত হইতে হয়; ফলতঃ দাশরথির প্রতিভা সর্বতোমুধী ও কৰি- 
জনোচিত। রায় মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় অনেক অভিনব তত্বের আলোচনা! 

করিষ্াছেন এবং দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহার তাৎপর্য বিশদভাবে প্রকাঁশ করিয়াছেন। 

তাহার রচন! দুষ্টান্তবজজল বলিয়া! অনেকে" দোষাবোপ করিয়| বলেন কবি 
আবেগ সম্বরণ করিতে পারেন মাই, দৃষ্টান্তগুলির সুসঙ্গতি দেখিয়া কিন্তু 
কবির উক্ত অপংযততা পরিহার করা আবনশ্ঠক,মনে হয় না। দাণগুরায়ের 

দৃষ্টান্ত শ্রেণী দীর্ঘ হইলেও তাঞাতে এমন মাধুখ্য আছে থে শ্রোতা ব! পাঠ- 

কের ধ্ধাচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছি, ব্রজে কষ 

রাখাল ছিলেন, মথুবাম গিয়া রাজসিংহাদনে উপবেশন করিয়া নূতন ভাব 

ধারণ করিয়াছেন, ভাহার নিকট শ্রীমতীদুতী বৃন্দার সম্মনলাতের আশা নাই, 

কারণ নৃতন ধনীর নিকট মানীর যান থাকে না) এই প্রসর্জে তিনি কতিপয় 
নৃতন বস্তর দোব বর্ণনা কাঁরয়াছেন !-_ | 

“ছলে কয় বৃন্দা ধন্ি কৃষ্ণ তুমি নৃতন ধনী 
তাইতে উচিত বলতে হয় ভয়। 

নৃতন ধনীর বিদ্যষান কভু রয় না মানীর মান 
নৃতন কিছু প্রশংসিত নয় ॥ 

নৃতন চা”লে অনিষ্ট নৃতন রাজ্যে শাসন কষ্ট 
নৃতন ভাষ্য পতির বশ হয় না। 

নূতন বয়সে ধরে না জপ নৃতন গুল ধরে কফ. 
নূতন হাড়িতে তৈল গয় না। 

গুণ করে ন! নৃশুন সিদি নৃতন গুড়ে পিত্ত বৃদ্ধি 
নৃতন বালকে কথা কর না। 

নুতন চোর পড়ে ধরা নৃতন বৈরাগী মুখচোঁর। 
সদর হ?তে চেয়ে ভিক্ষা লয় না॥ 

নৃতন শোক প্রাণনাশক ,নৃতন টবছ্ ভয়ানক 

নৃতন গৃহস্থের সকল দ্রব্য রহে না 

এখানে দাশবথি কি মধুর ভাষায় একান্ত সত্যগুলি দুষ্টান্তরূপে উপস্থিত 
করিয়াছেন । দাশরধির রচনায় মানোপম! অলঙ্কার স্থলে উপমাগুলির 
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সংখাধিক্য থাঁকিলেও ভাষার লালিত্যে এবং রসের মাধুর্ষ্যে তাহ] পাঠকের 

অভুপ্তিকর নহে উদ্দাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতেছে । তিনি মেনকায় উক্তিতে 

সন্তানের মমতার মহাহ্ত্র প্রদর্শনে অনেকগুলি মহার্হ উপমেয়ের উল্লেখ 

বৰিয়াছেন।-- | 

“শশীর তুল্যরূপ নাই 

গেমের তুল্য স্থখ নাই 

রোগের তুল্য শক্র নাই 

তক্ভির তুল্য ধন নাই, 

ভজন তুল্য কর্ণ নাই " 

বিপ্র তুলা জাতি নাই 

পবন তুল্য গমন নাই 

মরণ তুল্য শঙ্ক। নাই 

গুড় তুল্য পক্ষী নাই 

বখিল তুল্য অধম নাই 

র্ণতুল্য ধাতু নাই 

ইষ্ট তুল্য দেবতা নাই 
তরী তুল্য বাহন নাই 

মানব তুল্য জন্ম নাই * 

তজন তুল্য কর্ম নাই 

দৈন্যতুল্য বিপদ্দ নাই 

পদ্ম তুল্য পুষ্প নাই 
মরণ তুল্য গালি নাই, 
অবশ তুল্য অনুথ নাই 

মায়ের তুল্য' আপন নাই 

শঠ তুল্য কুঞ্জন নাই 

সাত্বিক তুলা কর্ম নাই 

কাশীর তুল্য ধাম। 

রামের তুল্য নাম॥ 

যোগের তুল্য বল। 

মুক্তির তুল্য ফল ॥ 

নঙ্গার ভূল্য জল। 

সর্প তুল্য খল ॥ 

* বারণ কুল্য দাপ। 

হরণ তুল্য পাপ॥ 

শুকের' তুল্য মুনি। 

কোকিল তুল্য ধ্বনি ॥ 

কর্ণ তুল্য দাত] । 

' কৃষ্ণ তুল্য কথা ॥ 

করী তুল্য দণ্ড। 

প্রণব তুল্য মন্ত্র॥ 

সুজন তুল্য জন। 

পুণ্য তুল্য ধন॥ 

শঙ্খ তুল্য নাদ। 

চোরের তুল্য বাদ ॥ 
পীযুষ তুল্য রস। 

দ্রাতার তুল্য যশ ॥ 

বট তুল্য ছায়!। 

কান্তিক তুল্য কার়।। 

তেমনি সত্তানেরু তুল্য মায় নাই মা মহামায়। ॥ 

রি এই উপধ।! শ্রেণী অতি বিস্তৃত এনন্য তাহাকে অপংযত বল! হইয়! 
থাকে, কিন্তু রচনা পািপাট্য অতিশর ললিত কিছু মাএ শুতিকটুত। জন্মে 

নাই, উমার বন্তগুলির সহিত উপমেয়ের শ্রেষ্ঠতাংশের সাদৃশ্তও এত হাদয়গ্রাহী 
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যে উহাতে গীঠক বা শ্রোতার বিরক্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। 
উপমাবাক্য প্রকটি ত বিষয়গুলিও একান্ত সত্য এবং কবির অন্তদূষ্টি ও গভীর 
গবেষণার পরিচায়ক । 

দাশরথির কাব্য পাঁচালী, শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতর তদ্র নানা শ্রেণীর শ্রোণা 

উহপ্ন গীত শ্রবণ কার্রয়া থাকে $ সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন কর! পাঁচালী 

রচয়িতার এক প্রধান উদ্দেন্ত, এঞ্জন্যও তাহাকে নান। ভাবের সংযোগ করিতে 

হইয়'ছে সুতরাং মার্জিতধী সুধীর নিকট বাহ। দুই এটা শবে প্রকাশিত 

হইলে কাব্যের গাস্তীধ্য রক্ষিত ,হইত* সর্বসাধারণের তৃপ্তির জন্য তাহা 

বিস্তারিত করিতে হইয়াছে, "স্থতরাং দাশরথির রচনায় উপমানশরেণীর দৈর্ঘ্য 

দেখিয়। তাহাকে অসংযত ভাবুক ব৷ ইতর শ্রেণীর কবি বলিয়া উচ্চহাস কর! 
সমীচীন বলিয়া বোধ হব না। ' 

(ক্রমশঃ) 

-শাপীপীপিপ পা শস্প আীপিপ প 

দাদা । 

বাহিরের ঘরে আমি পড়িনেছিলাম। গ্রীম্মাবকাশে কলেজের ছুটা হইয়া 

গিয়াছে কিন্তু আমি আমার সকাল সন্ধ্যায় বই লইয়া বসার অভ্যাস ভঙ্গ করি 

নাই। ক্রমে দাদ। ঘরের মব্যে আসিয়! একথান চেরারে বনিলেন। গোপন 

কোন পরামর্শের প্রয়োজন আছে বুঝিয়া আমিও বই বন্ধ করিয়। প্রস্তুত হইয়। 

বসিলাম ; কিন্তু কোন পরামর্শের অবতারণ! ন। করিয়। দ্াদ| বলিলেন-_ 

তুই পড়ন1, বই বন্ধ কৰলি কেন? অমি বেশ বসে আছি? 

দাদাকে বিলক্ষণ চিনিতাম তাই বলিলাম আমার পড় হয়ে গিয়েছে । 

আজ আর পড়তে তাল ল$গছে না। তুমি এসেছ বেশ হয়েছে একটু গন্প- 

টল্প করা যাক বলিয়। আমি তাহ।কে সামলাইয়া লইব।র চেষ্টা করিলাম । 

“কেন? এত সকালেহ পড়া হয়ে গেল যে আজ? শরীর ভাল 

আছে ত তোর? বলিয়। ঘড়ির দ্বিকে চাহিয়। আবার বলেন এইত সবে 

৯টা বেঙ্জেছে। এখনি শুতে ষাচ্ছিন নাকি? , 

সংক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়। আমি বলিলাম-আজ দাদ «আমরা একটা নূতন 

কিছু করেছি। ৫1৬ জনে মিলে আমরা আজ ফেরি ছীমারে শিবপুর পর্যন্ত 
৫৬ বার যাতায়াত করেছি। দিব্যি দক্ষিনে বাতাস বইছিল--এমন আনন্দ 
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অনেক দিন পাইনি । যদি তুমি সঙ্গে থাকতে দাদা--তোমার “কথাই বার 

বার আমার মনে হচ্ছি কেবল। শাণ কথ' 'তেমার চেহারাটাত আজ 

তেমন ভাল দেখাচ্ছে ন7া। কেন বণ দেখি? 

“তোদের মত নৃতন কিছু আমি আঞ্চ করিনি -_পুরানে। এক ঘেয়ে ভাবেই 

জীবন চলেছে আমার । তাবলে আমার কিছু হয়নি এটাও ঠিক । নিজের ন্বনে 

আনন্দ ছাপিয়ে উঠেছে ভোমার, আমার মনে ত তার আভাব নেই তাই 
আমার চেহার। আজ কেমন কেমন ঠেকৃছে তে।মার। সত্য কথ। আমি বেশ 

আছি; কিছুই হয় নি আমার। হঃসিবার ভঙ্গিতে দাদ] এই উত্তর করি 

লেন। ্ 

'আর কিছু না হোক একট। ভাখনা তোমার মনে চেপে ররেছে বলে বোধ 

হচ্চে তোমারে দেখে । তুমি না বল্লেও আম-- এ 

“নাঃ তেমন ভাবনা বিশেষ কিছু নয়।" তবে একটা। মুষ্ষিলে পড়েছি ।” 

“ঠিক ধরেছি'কিনা ? | 

“না না নাতেমন খুক্ষিণহ বাকি এমন |” সুধীরর। সব খাওয়াবার 

জন্য ধরেছে এই যা। কি কব্ব তাই পরাদর্শ করতে এলাম তোর কাছে। 

কি কর! য'য় বল দেখি ।? | 

*3 এইই । এয জন্ত আবার ভাবনাটা কিসের? তারা? এ বলবেই 

এত জান! কথা । তুমি ফিলসফিতে ফাষ্ঠপ্লাশ পাবে আর তারা দুটো সন্দেশ 

পাবেনা? 

'পাওয়। ত উচিৎ । কিন্তু সেইত ভাবন।। 

তার আর ভাবনাটা, কি? একদিন ঞ্ধকলকে নিমন্ত্রন করে খাইয়ে দাও 

তোমায় ততোমার বন্ধুরা বলতেই পারে আম।কে পধ্যন্ত বলছিল সে দিন-_- 

“ক বলছিল তোকে-_ 

«সে সব কথা থাক্--পরে হবে। আপাতত বাবাকে বলে এর একটা ব্যবস্থা 

করে আসি--ব'স তুমি বলিয়া আমি গমনোদ্যত হইলে দাদ। আমার 

হাত ধরিয়া বসাইলেন। বণিলেন এত তাড়াতাড়ি কিসের ? কখাটা ভাল 

করে ভেবে দেখ যাক 'আগে।। 

“ভাববার কি আছে এতে--এত সোজ। কথা । বস তুমি এই আমি এলাম 
বলে? বলিয়। আগি চলিয়। গেলাম । | 

৫1৭ [মিনিট পরে ফিরিয়া মাগির দেখি দাদ ঘড়ির দিকে চাহিয়। বসিয়। 
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আছেন। উৎসুক তাবে অমর দিকে চাহিতেই আমি বলিলাম যে যা! বলেছি 

তাই বাবার কোন অমত নাই। তিনি বরং বলেন এই আনছে রবিবারেই 
কাজট। সেরে ফেলতে । শুভস্য শাপ্বমূ। কি-বল? 

“তা বটে কিন্তু এত তাড়াতাডি-- 

**তাড়াতাড়ি কিসের, আজ সবে বুধবার--রবিবারের এখন ও ৩।৪ দিন 

দেরী। কোন ভাবনা এনেই--সব ঠিক ভবে অন্য জ্লাঁপত্তি নেইত তোমার? 
'তা নেই কিন্ত বাবা ত কিছু মনে করেননি? 

“কি মনে করবেন আাবার ? ,ঝথাটম পাড়তেই তিনি বল্লেন সেত ঠিক 

কথা। একবার ত বন্ধদের 'আহ্বান করে আমোদ আহ্কাদ করা দ্রবকার । 
তবে ররবিবারেই ভাগ । কিবলিস? 

"আমি ত ঝলবহ £ কিন্তু তুমি বাচ্চ কোথায় ? বস-_ ঠিক ঠাক করা যাক 
একসঙ্গে । 

“দে তোর উপর ভার থাকল বলয়! দাদ। চলির। গেলেন 
রর & 

পাত্রে খাওয়ান হইয়া গ্রিয়াছে। সকাগে, বাহিরের ঘরে আমি বসি 
ছিলাম। সমুখে খবরের কাগঞ্জ খোঁল। থাকিপেও আমার মন গত রাত্রের 
ঘটন।বলীঙ আলোচনাতেই ব্যাপৃত ছল । আহারাদির" ব্যবস্থা যে সর্ববার্গ 

সুশন হয় নাই তাহ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধ। ছিল না--ভাল হইণে 

সকলের পাতেই এত করিয়। পড়িয়। থাকিত ন|। কি এই থে ভাল হয় নাই 

. সে গ্রধানতঃ দাদারই গাফিলিতে। তাহার উপর যেযে কাঞ্জের ভার ছিল 

সব গুলিতেই গলদ বাহির হইবাছে'। তিনি তার করিতে দেরী না করিলে 

শিলং হইতে কমল। লেবু নিশ্চিয়ই আসিয়। পৌছিতে" পারিত--তাহা হইলে 
আর ছানার পোলাও করিতে হইত ন1। দেশের সন্দেশ খেয়ে নকলে তারিফ 

করলে কিন্তু দাদার কথামত যে সন্দেশের আঢাল। ব্যবস্থা না৷ থাকায় 

ভদ্রলোকের কাছে শেষে প্রায় অপ্রস্তত হতে হল। চপট। খেতে মন্দ হয়নি, 
কাটলেটট। দাদা চেখে বল্লেন “বেশ কিন্তু কেউ সেট। চেয়ে খেলে ন]। 

কারিটাতে নূন বেশী হয়ে গিয়েছিল। গলদা চি গুলা যাই ছিল তাই 
মান রক্ষা । 

চিন্তাত্রোতে বাধাদ্দিয়। বাহিরের বারান্দা হই দাদ ডাকিলেন-_ 

শরৎ একবার এদিকে আয় ত। বারান্দায় আসিলে দাদ অদূরে আঙুল 

দিয়। দেখাইয়া দ্িলেন। আমি দেখিলাম একটা *মলিন জীর্ণচীর হি 
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কঙ্কালসার বৃদ্ধ রাস্তার উপরিস্থিত স্ত,পিকৃত আবর্জনার রাশি হইতে খুটিয়। 

খুঁটিয়া৷ পোলাওয়ের ভাত খাইতেছে। ৮ 
কল্পনায় একটী বিছ্যুদৌজ্ববল বিচিত্র থাদ্যসম্ভার সুরতিত কৌতুক হান্ত 

মুখরিত রমা ভোঞ্জনশালাপ বিনাদ চিত্র আমার নয়ন সনক্ষে উদ্ভাসিত হইয়। 

উঠিল। উভয় চিত্রের বিসবৃশতায়'আামি শিহরিয়] উঠল । 

হঠাৎ দাদাব্র মুখে চাহিয়। দেখি সহানুভূতির বেদনায় তাহার নয়নযুগল 

সঙ্জল হইয়। আসিয়াছে । আমি তাড়।তাঠি নীচে আসিয়া বেহারাকে ডাকিয়। 

ভিখারিনীর পর্যাপ্ত আহারের বন্দোবস্ত 'করিয়। দিয়! অসিলাম। ফিরিয়া 

দেখি দাদ! তখনও সেই রেলিং ধরিয়া দড়াইয়। আছেন । 
জীগ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ। 

একাবলী । 
অভিসম্পাৎ। 

একদা বৈকুগ্তনে লক্ষাদ্দেবী সহ ত্বনার্দন একাসনে উপবিষ্ট আছেন 

এমন সময়ে অমিত প্রভ পরদ রূপবান সৌসম্যমৃক্ি সূর্য্যপুত্র রেবস্ত ভগবর্দশনা- 

কার্জা হইয়। উচৈশ্রবারোহণে তথাক্স গমন করিতেছিলেন। দূর হইতে 

দীপ্তিমান ভাস্করপুত্রকে অবলোকন করিতে করিতে লক্ষ্মাদেবীর দৃষ্টি সাশবর- 
সম্ভূত সেই মনোহরমৃত্তি নিঞ্জ সহোদর হয়সশ্রেষ্ঠের উপর নিপতিত হইণ। 
বহুদিবন পরে পরম সুন্দর অশখববরকে অবলোকন করিয়া লক্মীর্দেবী অতাঁব 

বিন্মিত ও স্তব্ধনেত্র হইলেন। তিনি অনিষেষলোচনে একা গ্র মনে তাহ।কেই 

নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময়ে 'বিষুঃও সেই অশ্বারূঢ তাস্কব্র পুত্রকে অব- 

লোকন করিয়। প্রণয় সহকারে কমলাকে 1িজ্ঞাস| ক্রণেন “দেবি ! দ্বিতায় 

মন্মথকাস্তি এ কোন ব্য ভ্রিভুবন বিমোহিত করিয়। আগমন করিতেছেন 

বালতে পার ? লক্ষমীদেবী তদগতচিত্তে সহোদর অথকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন 

এজন্য বিষণ কর্তৃক বারংবার জিজ্ঞামিতা হইয়াও উত্তরদানে বিঘুখ হইয়1- 
ছিলেন। একারণ জগৎযোনি, হরি কমলার দিকে দি সঞ্চালন করিলে 
দেখিতে পাইলেন তিনি অনন্যমনে পরম প্রেমমহকারে অশ্ববরকেই নিরাক্ষণ 

করিতেছেন। বিষণ তাহাকে তত্প্রতি আসক্ত! ও অতীব 'মোহিতচিত্ত। 

দেখি! জ্লোধসহকারে কহিপেন, “ম্থলোচনে ! তুম কি দোঁথতেছ? অশ্ব 
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দর্শনে তোমার চিত্ত এরূপ মোহিত হইয়াছে যে আম কর্তৃক বারংবার 

জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর প্রদান করিলে না এই অবমাননার জন্য 

আমি তোমাকে এই অভিসম্পাৎ করিতেছি যে “তোমার চিত্ত যখন সর্বন্রই 

রমণ করে, তখন তুমি রুমা নামে ও চিত্তের চঞ্চলতা হেতু চঞ্চল! ক্রামে 

অভিহিত হইবে, আৰ তুমি মৎসনিধানে অবস্থান করিয়াও অশ্বদর্শনে এতাদৃশ 

মোহিভা হইয়াছ, তখন্ অতি দারুণ মর্ভ্যলে;কে তুমি অশ্বিনীরূপে জন্ম পরিগ্রহ 
করিবে। 

জনার্দনের মুখবিনির্গত এই, সভিন্নম্পাত বাণী শ্রবণ করিয়! রম! দেবী 

সাতিশয় ভীত। ও তঃখিতা৷ হইয়। করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে স্বীয় পতির 

চরণযুগলধারণ পূর্বক কহিলেন “হে দেব জগন্নাথ, হে কেশব আপনি যে 

করুণার আকর ;) অতএব ছে গোবিন্দ! অল্পমাঞ্র অপরাধে কি জন্য আপনি 

আমাকে এরূপ দুরূহ শাপ প্রদান করিলেন ? প্রভে।! আমি কখনই ত 

আপনার এবংবিধ- ক্রোধ দেখি নাই! আমার প্রতি অগৈনার যে অকৃত্রিম 

ন্মেহ ছিল তাহ। কি আনার ভাগ্যপ্দোষে অদ্য ধিলুপ্ত হইল ? হে নাথ! শক্রর 

প্রতিই বজ্র নিক্ষেপ কর! কর্তব্য, সুজনের এতি কাচ তাহা উপযুক্ত নহে। 

হেদেব। আমি সর্বদাই "আপনার বরদান্রে ষোগ্যপাত্রী, অদ্য কেন 
আপনার শাপযোগ্যা করিলেন । ইন্দ্রের যেমন ইন্জ্রানী তবেশের যেমন 

ভবানী আমিও তন্রপ আপনার প্রণপ্রিশী ভাধ্য। এই ভাবিয়। গরবিনী ছিলাম । 

অদ্য আমি ঘোটকীরূপে অবতীণ হইলে জগতীতলে আর আমার সম্ভ্রম 

কোথায় রহিল। হে গোবিন্দ, আমি আপনার অদর্শনে বিরহানলে সন্তপ্ত 

হইয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? তদপেক্ষা আমি অদ্য আপনার 

সমক্ষেই জীবন বিসর্জন করিব ।” ঃ 

জনার্দন প্রিয়তমার এতাদুশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন এপ্রিয়ে ! 
স্নেহ কখন বিলুপ্ত হইতে পারে না। তুমি একাগ্রমনে অশ্বদর্শনে নিযুক্ত ছিলে 

আমিও সেই সময় তোমাকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাই নাই ইহাই তৎকুত 

অব্মানন। বোধে আমার ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল এবং ক্রোধোদয় ফলেই 

এই অভিসম্পাৎ। অতএব যাহ ঘটিবার ,তাহ'র সংঘটন হইয়াছে, এক্ষণে 

গতাছুশোচনায় কোন ফল নাই। অবশ্ত ইহ] হইতে কোন মহৎ উদ্দেশ্ত 
সাধিত হুইবে, নতুবা মাদৃশ জনের ক্রোধ সহসা কেন আবিভূ্ত হইল? 

জনার্দনের বাক্যে কথঞ্ৎ আশ্বস্ত হইয়। কম্ণল। দেবী পুনরার করজোড়ে 
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কাহলেন “হে দেবেশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পরতো !”কবে আবার 

আমি ভবদীয় সান্সিধ্য লাভ করিব ?” 
লক্্ীদেবীর মুখবিনির্গত বাক্যগুলি শেষ হইতে না হইতেই দেবর্ষি নারদ 

আগমন পুর্ন্নক উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। পরে" লক্ষমীদেবীকে একান্ত 

অবসন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন “মাতঃ! বহুদ্িবস পরে আপনাদিগের চরণ 

দর্শনে আগমন করিলাঁম' কিন্ত 'মাপনাকে অবসন। , দেখিয়া বড়ই ছুঃখিত 

হইয়াছি। ইহার কারণ কি মাতঃ। 

নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া লক্গীদেৰী কহিলেন, “নারদ ! স্প্যপুক্জ 

রেবস্ত উচ্চৈঃ্রবান্ট হইয়া আগমন করিতেছিলেন। উচ্চৈজববা। সমুদ্র 

মস্থনোভুত সুতরাং আমার সহোদর । আমি একাগ্রমনে তাহার সৌন্দর্য্য 

দর্শন করিতেছিলাম, ইত্যবকাশে রমাপতি আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উত্তর 

ন1 পাওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া! আমাকে অভিসম্পাত দিলেন ষে অমি যেমন তাহার 

নিকট থাকিয়া ঘোটকের প্রতি নিবিষ্টচিত্তা হইয়াছিলাম তেমনি ঘোটকী- 

ূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । আমি শাপ বিমোচনের জন্ত উহার পদধারণ 

পূর্বক ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তাহাতে উনি কর্ণপাতও করিতেছেন ন1। 

নারদ! আমার উপায় কি হইবে? তুমি একটু ভগবানকে আমার জন্য 

অনুরোধ কর ।” 

ভগবান মধুস্থদন নারদের নিকট লক্ষী দেবী কথিত বচন পরম্পরা শ্রবণ 

করিয়াই কহিলেন, “দেখ নারদ! তুমিই যথার্থ তত্বদর্শী, তুমিও 

বিবেচন! করিয়া বল মাদুশ ব্যক্তির অকল্মাৎ ঈদৃশ ক্রোধোদ্রেক কেন হইল । 

অবশ্ত ইহ) হহতে কোন মহৎ উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে । আমি প্রিয়াকে এই 

বিষয় লইয়! গতানুশোচনা করিে নিষেধ করিলেও উহার হৃদয় প্রবোধ 

মানিতেছে না। অতএব্ তুমি একটু উহাকে প্রবোধ দান কর।” 
প্রত্যুৎপন্নমতি দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ ভগবানের সারগর্ভ বাক্যের 

উত্তরদান করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! আপনার বাক্য কখন অযথা হইতে 

পারে না। ভবাদৃশ ব্যক্তির ক্রোধ মহৎ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্যই হইয়। থাকে। 

তথাপি পিতঃ! স্ত্রীলোক স্বক্তাবজই কোমলম্বভাবা, তাহার উপর আমার 

মাতা ত একান্ত পতিগতপ্রাণা। উনি আপনার বিরহসহনে একান্ত অসমর্থ। ৷ 

যিনি শয়নে স্বপনে, কেবল আপনারই ধ্যান করিয়! থাকেন, আপনার পদসেবা 

বাহার চিবব্রত, সেই কোমলমতি মা আমার কেমন করিয়া আপনার দর্শন 
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ও পদসেবা বিচ্যুত হইয়! জীবনাতিপাঁত ক 
আপনার পদধারণ পূর্বক ধ্মনতি করিতেছি, তাহার শাপমোচনোপাঁয় 

নির্ধারণ পূর্বক তাহার হৃদয়জ্বাল! নির্বাপিত করুন। দেব আমি সর্বধা 

আপনার অনুরক্ত, আমার বীণাও আপনার গুণগান ব্যতিরেকে আঁর 

কোনরূপ বঙ্কারদানে" বিমুখ ।” এই বলিয়া নারদ বীণাসহকারে হরিগুণ- 
গানে বিভোর হইলেন-* | 

সুললিত রাঁজিত চন্দনতিলকমূৃ। 

তেজোমবব রবি মণ্ডল সদৃশমূ। 
জনুগল রৃতিপতি কার্ম,কযক্তম্। 
প্রেমজলাবলি মুদিত নেব্রেম্॥ 

'করকমলেন চ বাদিত যন্্রম । 

. » রসন! ব্রজপতি ভাগবত তন্বম্। 

ইতি নামাঙ্কিত সর্ব শরীব্ম্ 

সিঞ্চিত লোচন পুক্ষরনীরম্॥ 

নারদের সেই তানপয় সুসঙ্গত, ভ্রমরগুঞ্জনবিনিন্দিত বীণাধ্বনি সহকারে 
মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া দেব ভ্ৃবধষিকেশ প্রসন্ন হইলেন। তখন তিনি 

দেবর্ষিকে সন্বোধনপর্বক কহিলেন, প্নারদ। আমি তোমার জননীকে 

ক্রোধের বশীভূত হয়া অভিসম্পাত করি নাই। যাহ! হউক তোমার জননীর 
'শাঁপমুক্তির উপায় এই নির্দা রণ করিলাম ষে তিনি মর্ত্যে অবস্থানকালে মৎ- 

সদৃশ সুন্দর পুক্রোৎ্পাদন করিলে শীপমুক্ত হইয়! পুনরায় বৈকুষ্ঠে আমার 

সহিত বিরাজমান! হইবেন। 

' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

জনার্ঘন কর্তৃক অভিশপ্ত! হইয়া লক্জীদেবী ঘোটকীবেশধারণ পূর্বক গল্গ। 
নযুনার সঙ্গমস্থান প্রয়াগতীর্থে কাল বাপন করিলেন। হৃবিকেশ প্রসন্ন না 

হইলে তাঁহার পুত্রোৎপাদনের কোনই সন্তাবন৷ 'নাই ভাবিয়৷ বড়ই বিষন্ন] 
হইলেন। হ্বষিকেশের বিরহে তিনি দিন দিন ক্ষীণকলেবর। হইতে লাগিলেন । 
কোথায় তিনি সর্বদা বৈকুণ্ঠের বিভবার্দি উপভোগ করিতেন, আর কোথায় 
এই প্রয়াগতীর্ঘে বনভূমি প্রদেশে নির্জনে বসতি। পৃথিবীস্থ সঝুল পদার্থ ই তাহার 
কষ্টের কারণ হইল। গঙ্গা যমুনা মিপিত হইয়। ঠয সুমধুর কুলকুল নিনাদে 
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প্রবাহিত হইত তাহা তাহার নিকট বজ্রনিনাদ বলিয়। বোধ হইত। পৃথিবীর 

বাদ্ধু তাহার নিকট ঘনীভূত ও শ্বাসবোধকারী বঞঙ্জিয়া প্রতীতি হইত। স্ববিস্তৃত 

বনভূমি মধ্যে ঈতভ্তত ভ্রমণ করিয়া তিনি হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিতেন না| 

এঞ্ঈন্য তিনি সর্বদাই ভাগীরধী ও কালিন্দীর সঙ্গমস্থীনে দণ্ডায়মান থাকিয়। 

স্থির দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব মিল ন'দর্শন করিতন। কালিপীর কৃষ্ণজল উহার 

নিকট বিষুদে* বলিয়া 'ভ্ঞান.হটত ও ভাগীরথীর শ্বেত জল দেবা্দদেব মহা- 

দেবের দেহ বলিয়। বিশ্বাস করিতেন 'তীহার সন্যক্ ধারণ! হইয়াছিল যে, 

এই ভীষণ প্রান্তর মধ্যে তাহাকে কথঞ্চিৎ শাস্তিদানার্ধে হরিহর একীভূত 

হইয়। এই পানে বিরাঙ্গ করিতেছেন অন্তুকরণ এট দৃ্ঠ দর্শন করিয়া তিনি 

হুষিকেশের সন্মিলনে বাগ্র হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি নতজানু কৃতাঞ্জলি 

হইয়! বলিতে লাগিলেন £-_- | 
হে দেব, কমলাকান্ত দেব হৃষিকেশ ! 

কতকাল এই ভাবে একাঁকী নিক্নে 

যাপিব জীবন হেথা, চিরদাসী তন 

সেবা করি তব পদ'যালিয়াছে দিন ? 

লক্্মীপতি বলে ভূমি মাঁধব নামেতে 
বিদ্িত জগতে, সেই লক্ষমীহীন হয়ে 

কেমনে বাঁপিছ দিন, একাকী বৈকুণ্ঠে? 

ভকতবতসল নাম কোথ। গেল এবে? 

যেই গুণে প্রহ্লাঁদেরে অভয় দানিয়া 

€( হিরণ্যকশিপু পিত] ছর্ঞয় দানব ) 
তাহার শাসন হতে তারিল। তাহারে। 

ডেকেছিলা বব তোম। ভক্তি গহকারে 

নাশিলে বালক ঢঃথ অবতরি মর্ত্যে। 

আমি যে তোমার দাসী, দিবানিশি তোমা 

অন্নক্ষণ ডাঁকিতেছি' হয় নাকি দয়া? 
অসীম করুণা তব থাকিতে মাধব ! 

'দ্বাসীপ্রণ্তি হয় না কি করুণ সগগর ? 

যেজন তোমার পদ হৃদয় ধরিয়া 

নিশিদিন পুজ। করে, তাহারে ছাড়িয়া 
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শাপের উদ্ধাৰ কথ! তুদিই ত দেব! 
ব্লিয়৷ দিয়া মোরে, এস শর নাথ ! 
তুমি না করিলে দয়। শাপ মুক্তি মম 

কভু ন। সম্তভবে আর, কি আর বলিব। 

কমলা কমলাকান্তের নামগ্রহণ মাত্র হৃদয়ে শাস্তি অনুভব করিলেন। 

অনন্তর সথমধুর বীণাধবনি শ্রবণাস্তর,তিনি দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন দেবি 
নারদ আসিতেছেন। নারদ দনিকটপত্ত হইলে কমল! তাহাকে আশীর্বাদ 

করিয়া কহিলেন, “নারদ! আমার এই বনবাসে যে তোমাকে দর্শন করিব, 

তাহা আমার আশা [ছল না! তুমি যে মনে করে তোমার অভাগী জননা 

দর্শনে আগমন করিয়া, তাহ।তঠে আমি খড়ই কৃতার্থ হইলাম । 

কমলার সেহোদিঙ্ বাক্য শ্রবণ করিয়! নারদ কহিলেন, ঠুজননি ! আপনি 

বৈকুগ্ঠতবন ত্যাগ করা অবধি আমি আর সে নিজ্জন অন্ধকারপুরীতে গমন 
করি নাই। আপনি ধৈকুষ্ঠের আলোক; আগনার বিহনে বৈকু্ঠ এক্ষণে 

অন্ধকারময়। সেই আ্রীহীন ,ঠবকুছে জগনান একাকী বিবাদজজড়িত হইয়া 

কালাতিপাত করিতেছেন। মা! যেখানে আপনি, স্ইখানেই শব্ধ, ধন, 

ও ধান্ত । বসুন্ধরা দেবী আপনার প্দ্কমল বক্ষে ধারণ পুর্ববক পবিজ্ 

হহরাছেন। 

জনার্দনবিরহে ব্যথিতচিত্ত কমল৷ অনন্তর নারদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাস! 
করিয়। কহিলেন, “নারদ! আমার উপায় কি হইবে? আর কতকাল 

আমি এই ঘোটকীরূপ ধারণ পুর্বক বনে ,বনে বিচরণ করিয়া! জীবন ধারণ 

করিব? নিরগ্রন প্রসন্ন ন] হইলেও আমার পুত্রোৎপত্তির কোন উপায় নাই ।? 

জগনীর কাতর বচন শ্রবণ করির। নারদ তাহাকে এই পরামর্শ দান করিলেন 

যে «আপনি এমন তীর্থস্থানে অবস্থান করিতেছেন, এই তীর্থস্থানে স্নান করিয়! 

আপনি প্রতিদিন আশুতোষের ধ্যাননিরত। হউন। তিনি প্রসন্ন হইলে 
অচিরেই আপনার কষ্টের অবসান হইবে ।” ৃ 

নারদ প্রস্থান করিলে লক্ষী দেবীর মনোবেগ নারায়ুণবিরহে এতই প্রবল 
হইয়। উঠিল যে, তিনি অপেক্ষা করিতে পারলেন ন। তখন তিনি পুনবায় 

নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবাদিদেবের সবে মগ্লী হইলেন-- 
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ত্রিপুর বিনাশন পাতক তারণ 

ফণিকুলভূষণ মঙ্গল কারথ 

দ্রক্ষমদানব মন্থনকারী 

ভবভয় সংহর কালনিবারি। 

নরকন্কাল বিভূযিত দেহ 
ককতজনে পরিণদ্ধ সিনেহ 

শিরসি তরঙ্জিত পাবন গঙ্গা 

কলকল সঞ্চলদমল তরঙ্গ] 1 

জপনিধি-মথন সমুখিত গরলে 

হেল মহাত্ত স্রাস্ুর কলে 

গল পিরা প্রভু কটি পনত্তে 

ত্রাণ করহ তুমি দেব ননস্তে। 

অন্থর বিনাণা প্রমত্ত করালী 

বৃমুণ্হস্তা মণ্তকমাণী 

ভীষণ হাস্তে স্ততিত কাট 
ভীম বপু প্রভে অন্ধিত "দৃষ্টি 

নণ্তিল ভীম বিখসবিভ্রী 

পর্দভর কম্পিত আতধপিত্রী 

ধর্সি প্রভূ প্রণয় পদান্ধুজবক্ষে 

মুছিলে অশ্রু জগজ্জন চক্ষে 
, ভৈরব বিকট প্রমথ সহচারা 

অনল ললাউ স্থজনলরকারী 

গ্রলয় বিধান বিরঠিত হস্তে 

ত্রিশুল ধারণ রুদ্র নমস্তে 

বিষাদজড়িতা কমলার হৃদয়োখিত স্তব শুবণ মান্তই দেবাদিদেব ঘোটক- 

রূপধারিনী লক্ষীদেবীর সকাশে উপনীত হইলেন । লক্মীদেবী তাহাকে প্রণাম 

করিলে মহেশ্বর সম্ত্রম্টক বাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন । «হে সর্বকল্যাণ- 

মরি জগন্মাতঃ! আপনি আবার কি নিশিত্ত তপস্তা আরস্ত করেন এবং কি 

জনই ব। আপনি (ঘাটকী মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন জ্ঞাপন করুন। 
ত্রিলৌকপতি মহাদেকের ঈদৃশ গ্রশ্ন শ্রবণ করিয়! বিুঃপ্রিয়। কমলাসন! 
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কমলাদেবী তাহাকে ঘোটকীরূপ ধারণের কারণ, অবগত করাইয়া কি 

প্রক।রেই বা তাহ। হইঠে যুক্তিলাভ করিবেন তাহাও বর্ণন কৰিলেন। 

অনস্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে নৈব্দেন করিলেন «প্রভে৷ ! যাহাতে আমি 

নিরগ্তনের এই অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলীভ করি তাহার উপায় বিধান 

পু্বক কমলার চব্িতীর্ঘত। করুন 1? | 
মহ।। দেবি! আহপনার পতিই ত পর্বলোকের বিধানকর্ভী ও সব্বা- 

তা্টপ্রদ। অহতএব আপনি দেই 'জগৎপতি হরিকে পরিত্যাগ করিয়। কি জন্ত 

আমার গুব করিতেছেন? বিশেষতঃ পন্ভিই রমণীদিগের একমান্র পরম 

দেবতা । পাত্ুঞবাই ভ্ত্রীলোকদিগের সনাতনধশ্ন। পতি যেরুপই হউন, 
শাপনার কল্যাণক।মনা থাকিলে একমনে তীাহারই স্বো কর উচিত। 

অধিকম্ত আপনার পাতি ভগবান নারায়ণ, সকলেরই সেব্য ও সব্ধকামনা- 

পুণে যোগ্য ; অতএব হে সিন্কজে আপনি সেই দেবদেবেশ্বরকে পরিত্যাগ 

করির। কি জন্ত আমার ধ্যানপরায়ণ। হইয়াছেন ? 

লক্ষী । হে দেব মহেশ্বর! আপনি আশু” সন্তুষ্ট হন বলিয়া আশুতোষ 
দামে বিদিত এবং সব্বকল্যাণস্য় ধলিরাই শিব নামে 1বথ্যাত হইয়াছেন। 
অতএব হে দয়ানিধে। যাহাতে আমি পতির আতসম্পাঁত হহতে মুক্তিলাভ 
পপ্রি তাহার উপায় বিধান করুন। |] 

পক্দমীদেবীর এতাদৃশ সবর্থুক্ত বাক্যে সনগষ্ট হইয়া আশুতোষ পুনরপি 

. কহিলেন? “দ্রেবি ! দ্রেবেবেশ্বর আপনাকে অভিসম্পাত করিয়া তাখ। হইতে 
মুভিলাতের উপায়ও নির্দেশ করিয়। দিয়াছেন যে আপনার পুত্রোখপতি 

হইলে পুনরায় বৈকুণে তৎসকাঁশে গমন করিবেন। আপনি সর্বাস্তঃকরণে 

তাহারই ভঙ্জন! করুন ।” 

তখন বীণাখিনিন্দিতন্বরে মহাদেবকে সপ্বোধনপূর্ব্বক লক্ষমীদেবী কহিলেন, 
“দেব! প্তিসহবাস ব্যতিরেকে পুত্রোৎপত্তি হইতে পারে না। নারাক্পণ ত 

নিরপরাধিনী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া নির্শহদয়ে বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি 

করিতেছেন, অতএব হে দেব শঙ্কর! আপনি 'যদ্দি আমার প্রতি প্রস্ 

হইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্বক তাহাকেই মর্ডে প্রেরণ করিবেন। হ্রি- 

হর এক আত্মা, আম তাহারই নিকট শ্রবণ করিয়াঁছি। স্থতরাং আপনার 

অনুরোধ তিনি কখনই লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। ৯ 

জগজ্জননী লক্মীদ্বীর বাক্যে পরমেশ্বর পারিতুষ্ট হইয়। কহিগেনঃ “হে 
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পৃথুশ্রোশি ! আপনি সুস্থা হউন। আমি আপনার তপস্তায় অতিশত্র সন্ত 
হইয়াছি। আমি নিশ্চয় বণিতেছি আপনি অচিরেই পতিসমন্মিলনলাভ করি- 

বেন। জগদীশ্বর হরি আমার অন্থরোধে আপনার কামনা পুরণার্থে অবি- 

লে অশ্বরূপে এইস্থানে আগমন করিবেন। | (ক্রমশঃ) 

| সভূধরচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

দীধিতি 
তরণী ছুটিছে পবনে, 

রুঘুনাথ আর নিমাই একদা। 

ফিরিছেন নিজ ভবনে । 

দুইধারে কত মন্দির, বন, 

শিলাঁময় ঘাট, পু্পকানন, 

আকাশ গঙ্গা লোহিত বূরণ 
বৰি পশ্চিম গগনে। 

নিমাই হেরিছে জাহুবীশোতা 

প্রশীস্ত হাসি অধরে ! 

অ'খি ছুটী থির অনিমেষ প্রায়, 

চারু কুস্তল বাতাসে উড়ায়, 

নাম বাহু তার ওঘুনাথ গা 

পুঁথি একফধানি অপবে। 

শুধালেন রঘু-_“কিসের এ পু'খি 

'দর্শন কিব। পানিনি ?” 

কহেন নিমাই-_“করিয়| যতন 

চ্াথের বারিধি করি মন্থন, 

লিখেছি দীধিতি গ্রন্থ নৃতন, 
« ভাল কিমন্দজানিনি। 

“পড় দেখি শুনি” কহে রঘুনাথ 

»কৌতুক জাগে সঘন। 
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খুলিয়! গ্রন্থ পড়েন নিমাই; 
পাণ্ডিত্যের কোঁথ। সীম। নাই, 

এমন ভাষ্য আর কোন ঠাই 
হয়নিক লিখা কখন । 

পাঠ করি শেষ নিমাই বারেক 

চাহে বঘুনাথ বপনে! 

বিস্মিত হেরি পাংশু সে মুখ; 

£হৃদ্রয়বন্ধু, কিসের অসুখ, 

ভ্রম'দেখি কিছু হয়েছ বিশুখ ?” 
-_ কহিল! কাতর বচনে। 

“অতি অপূর্ব, অতি মথন্দর, 

ধন্য তোমার লেখনী !” 

নিশ্বাস ফেলি রঘু নলে-“ভাই, 
গ্রন্থের তব তুলনা যে নাই! 
চন্দ্র ক্রিপে'সতা, নিমাই, 

পুর্ণ করেছ ধরণী ! 

নিমাই কিন্তু ভূলিতে পারেনি 
শু সে মুখ'খানি। 

কহিলেন তাই--“বল ভাই বল, 

কেন মুখ তব বিনলিন হ'ল 

কেনব। জড়ারে আদিল সরল 

সুকথ তব বাণী ?” 

নিরুপায় হয়ে বলে বঘুনাথ-_ 

তুচ্ছ সে কথ! তাই, , 
আপনি ভাষ্য লিখেছি ষে খানি 

ভেবেছিন্ু তাহা সবে লখে মানি 
এতদিনে তব প্রতিভার বাণী 

গর্ব করেছে ছাই ! 
নিমায়ের ছুটী উৎপল আথি 

সলিলে উঠিল ভরিয়া খ 
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মলিন হইল সহাঁস আনন, 
'কহিলা-“মিত্র বিপদবারণ) 
কত ন। হুঃখ দিছি অকারণ, 

ক্ষমিও করুণা করিয়া । 

বন্ধু আমার. জয়ী হও তুমি, 

' , যশন্বী“হও জগতে ! 

সার্থক হোকু লেখনী তোমার, 

দেশে দেশে হোকৃ"্ত্ব জয়কার, 

আজি হতে এই দীধিতির "নার 
চিহ্ু রবেন। মরতে । 

চোখের নিমেষে গ্রন্থ নিমাই 
ফেলে তরঙ্গ মাঝারে। 

“কর কি কর কি” বলি রঘুনাথ 

ঝপনদিতে যায় পুস্তক সাথ ' 
ধরিল! নৈমাই মেলি দুটা হাত, 

ডুবে গেল পুথি পাথারে ! 

কত যে তথ্য, কত মীমাংসা 

নীরবে ক্িলাল অতলে । 

উছসি উঠিল জাহ্ুবা জল, 

পুলকে পবন বহে চঞ্চল, 

ফুটে অক্ষয় শোভা। পরিমল 
নিমাই অঞ্ল-কমলে ! 

শ্ীমাণিক ভট্টাচার্য ৷ 

ভাগবত-ধর্্থ | 
সমুচ্চয়বাদ (২) 

ঈশোপনিষৎ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্রার্শনকের ভাষায় সমু- 
চ্চয়বাদ এইবূপ। ছুটি জিনিস একটির নাম বিশেষ, আর একটির নাম 

ভূমা বা সর্ব। এই ছুইটির সম্বন্ধ কি? বিশেষের মধ্যেই সর্ব জাছেন 
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এবং সর্ধের নধ্যেই বিশেষ অ।ছেন, অধণ্ড জ্ঞানতৃষ্টিতে এইটি দেখিতে হইবে 
ইহাই সাধনা । উদাহরণ ল্লওয়! যাউক, আমার 'পুত্র তাহাকে ভাগ 

বাদিতে হইবে, ভগবান “সর্বজীবঃ তাহাকে অর্থাৎ নিথিল বিশ্বকে ভাল- 

বাদিতে হইবে। আমি পুত্রকে ভালবাসি, তাহার হিতসাধনায় সতত ব্যন্ত 

সুতরাং আমি আর কি করিয়া বিশ্বকে তাঁলবাসিব; আমার বদি পুত্র ন! 
থকিত তাহা হইলে বিশ্বকে ভাল বাসিতায়। এ,ঝথ। ষিনি বলেন তিনি 
ঈশোপনিষদের ভাষার অবিদ্যা রা অসম্ভুতির উপাসন। করেন, তিনি 

অন্ধকারে যাইবেন। আর একজন বলিতেছেন আমি বিশ্বকে ভালবাসিতে 

চাই অতএব আমি আর , পুত্রকে, জাতাকে, মাতাকে, পরিবারকে 

ব দেশকে কি কি করিয়া তালবাসিব? একথা যিনি বলেন তিনি 

বিদ্যার বা সম্ভৃতির উপাসনা করেন, তিনি আরও বেশা অন্ধকারে 
যাইবেন। সমুচ্চয়বাী বলেন পুক্রকে ভালবাদা আমার তথনি কেবল 
সত্য ও সফল যখন এই পুত্রের মধ্যে আমি সেই বিশ্বঞ্জনীনকে পাই, 

বিশ্বজনীনকে ভালবাস। মামার তখনি কেবল* সত্য ও সফল যখন এই 

তালবাসায় আমার পুত্র আমার স্সেহ'স্পদ হয়। * বিশেষকে অবহেল। করিয়। 

ধিনি সর্ববকে পাইতে চাহেন, তিনি কল্পনাকে পাইতেছেন; আবার ধিনি 
সর্বকে অবহেলা করিয়া বিশেষকে পাইব বলিয়া ছুটিরাছেন তিনিও কল্পনা- 

কেই পাইবেন। একদিকে শুন্য আর, একদিকে কাম। ইহার সমন্বয় 

বাহা তাহারই নাম সমুচ্চক়বাদ। 

দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে একটি জ্ঞানের বা তত্বের দিক আর 
একাট ভাবের ব। প্রেমের দ্বিক দুইটাই সমুচ্চয়বাদ । ভগবদগীতার উপ- 

দেশ শ্রবণের পর অর্জুনকে শ্রীতগবান যখন দিব্যদৃষ্টি দিলেন, সেই দিব্যনৃষটি 

সাহায্যে অর্জুনের বখন সত্যদর্শন ঘটিল তখন তিনি কি দেখিলেন ? 

গীতা বলিতেছেন, 

“তত্রৈকস্থৎ জগৎ কৃৎন্ৎ প্রবিভক্তমনেকধা | 

অপশ্যন্দেবদেবন্থ শরীরে পাগুবস্তদ! ॥৮ 

সেই সময়ে তৃতীয়পাওব অর্জুন দেখিলেন, জগৎ যাহা আমাদের নিকট 
. দেশ, কাল ও'নিষিত্তের দ্বারা অনেনকভাগে বিভক্ত বলিয়৷ প্রতীত হয় 

ঙ 

তাহা এক ও অখণ্ড এবং তাহা দেবদেবের শক্টররে অবস্থিত। - অর্থাৎ 

$ 
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তিনি থণ্ডঁকে বা বিশেষকে দেখিলেন কিন্তু থগুরূপে বা বিশেষরূপে নহে 

অখণ্ড এঁক্যের বা ভূমার্র মধ্যে। ইহারই নাম স্ম্যক্ দর্শন। 

প্রমত্তাগবত বলিয়াছেন এইরূপ যিনি দেখেন তিনিই উত্তম তক্ত। 

ৃ “সর্ববভূতেষু ঝঃ পণ্ঠেন্ভগবগ্ভানমাক্মন্ঃ 4 
ভূতাণি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥.” ।॥ 

শপরধামীর টীকান্ুষারী এই ক্সেটেকেব বঙ্গানুপাদ এইব্ধপ। বিনি ব্রহ্থভাবের 

ঘারায় মকলভূতে নিজের সমন্বয় দেখেন. এবং ব্রন্মন্ূপ আন্ম-অধিষ্ঠানে সকল 

ভূতকে দেখেন তিনি উত্তম ভক্ত |" শ্রীধরম্বামী আরও সনগন করিয়। বুঝাই: 
লেন 'ঘ তন্্ে আছে "আততত্বাচ্চ মাতস্থাদাম্মাহি পরম! হরি” অতএব 
আহ্বা যেহরি তাহাকে সর্বভূতে অর্থাৎ মণকাদিতেও নিয়স্তারূপে বর্তমান 

ও নিরতিশয় এখর্ধ্যব।নরূপে দেখেনম্য দে, তান্মতখেন'না । আবার আত্মায় 

অর্থাৎ হরিতে ভূতনকলকে দেখেন। সর্বত্রই পরিপূর্ণ ভগবত] দ্বেখেন। 

এ গেল'জ্ঞানের দ্বিক। এইবার ভাব ব1 গরমের দিকে আলোচনা 
কর] যাইতেছে। কুস্তীদেখী শ্রীভগবানকে বলিগ্জেন পাওবগণে ও যাদনগণে 

এই যে আমার দৃঢ় স্নেহপাশ ইহা ছেদন ,করিয়। দাও। এই কথ বগি- 
যাই কুস্তীদেবী ভাবিলেন কৃষ্ণও যে যাদব । ই বলিলেন 

“তবয়ি মেহনন্যাবিষয়| মৃতিম্ধুপতেহসক্ৎ | 

রতিমুদ্হতাদদ্ধ! গজ্েবৌঘমুদন্বতি ॥” 
শ্ীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতানুযায়ী এই গ্লোকের ব্যাখা। এইরূপ। 
তুমি শ্মেহপাশ ছি ড়িতে চাও, তবে কি ব্রন্মজ্ঞনে তোমার স্পৃহা জন্মি- 

য়াছে, তবে কি আমার প্রতি ধুহামার যে স্নেহ তাহাও ছিন্ন করিতে 

চাও ১ কুস্তীদেবী বলিতেছেন না না, স্কে মধুূপতে ! তোমাতে 

আমার অনবস্ছিন্ন। প্রীতি নিরন্তব বিদ্যম[ন থাকুক । এখন তুমি ও তোমার 

তক্ত অভিন্ন তাহা আমি জানি, স্থুতরাং তোমার প্রতি গ্রীতি দ্বার 

পাব ও যাদবগণ যাহার। তোমার ভক্ত তাহাদের প্রতিত্ত প্রীতি সাধিত 

হইবে। তাহা হইলে, দঁড়ুইল এই যে পূর্বেবে আমি যাদব ও পাগুবগণকে 

ভাল শাসিতাম। ল্বামার আত্মীয় ও পুত্র, আমার সহিত তাহাদের দৈহিক 

সন্বন্ধ আছে এই জন্য তাহাদের ভাল বাদিতাম, এখনও তাহাদের ভাল- 

বাপিব “কিন্ত এভাবে ন[হ । এখন তালবামিব তাহার তোমার তক্ত বলিয়। 
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অর্থাৎ এতদিন আমি তাহাদের ভাল বাসিতাম টে কিন্তু প্রত প্রস্তাবে 
াহাদের ভালবাসার মধ্য দিয় অ।মার অজ্ঞাতসারে আমি আমার এই 

দেহকেই ভাল বাসিতাম. এখনও ভালরাসিব কিন্তু এই ভালবাসার মধ্য দিয়! 

আমার দেহকে নহে, হে মধুপতে হে আনন্দময় এই ভালবাসার মধ্য দিধা 
তোম্পকেই ভালবাদসিব। হে সর্ব! আমার"যাবতীয় প্রেমের মধ্যে তোমার 
প্রতি আমার যে পরমণ্জেম তাহাই সফল হইবে। *»আমার প্রীতি তোমাকে 
তালবাসাতে কোন প্রতিবন্ধক অন্টুভব করিবে না। গঙ্গা যেমন সাগরে 
মিশিয়া যাবতীয় নদনদীর সহিত স্কাহীভঠবে ও পত্য করিয়া মিশিয়। থান 
মেইরূপ। 

অতএব দেখ। যাইতেছে যে এই জগৎকে, এ জীবনকে একদল লোক 
তগবদাব্রাধনার প্রতিবন্ধক বিধেচনা। করেন আর একজন প্রতিবন্ধক নেন 
করেন না বরং উপায় মনে করেন, এই দ্বিহীয়দল সমুচ্চয়বাদী । 

পুর্বেবে বলা হইয়াছে যে ঈশোপনিবদের সমুচ্চম্ববাদ ভীমপ্ভাগবত গ্রন্থে 
গৃহীত হইয়ছে। আমরা প্রীমস্ভাগবতের সেই শ্লোকগুলি আলোচন। 
করিতেছি। | 

প্রথম মঙ্গুঃ তাহার নম শ্বায়ভুব। তিনি শঙরূপার পতি । তিনি 

রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ৩পস্তার জন্য সক্্ীক বনে প্রত্বশ করেন। তিনি 

স্থনন্দা নদীর তীরে একপদ্ে ভূমি স্পর্শ করিয়া অবিশ্রান্ত শতবৎসর ছুশ্চর 
উপস্তা করিতে খিশ্মিতের ন্যায় এইরূপ বলিয়াছিলেন। 

“যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বৎ চেতয়তে ন যং। 

যে জাগর্তি শয়ানেহন্মিননায়ং তৎ বেদ বে সঃ ॥ 

আকত্মাবাস্তমিদৎ বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাঁৎ জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভূক্তীথা মাগৃধঃ কন্তস্থিদ্নং ॥ 
বং পশ্ঠতি ন পশ্ঠন্তং চক্ষুর্ষন্য নৃরিষ্যপ্ি। 

তং ভূতনিলয়ং দেবৎ স্পর্ণমুপধাবতঃ ॥ , 

ন যন্তাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ সঃ পরোনাস্তরৎ বহিঃ । 
বিশ্বস্তামুনি যদঘস্মাদিশ্বঞ্চ তদূতৎ মহৎ ॥ 
সবিশ্বকায়ঃ পুরুহ্ত ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজুঃ পুরাণঃ | 
ধত্তেহস্য জন্মাদ্যজয়াতাশত্তম। তাং বিদা"য়াদস্ত নিরীহ 'আন্তে ॥ 



৩৫৬ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 

অথাগ্র ঝবযূঃ কর্ম্মাণীহন্তে কর্্মহেতবে । 
ঈহমানে। হি পুরুষঃ প্রয়োহুনীহাং প্রপদ্যতে ॥ 
ঈহতে ভগবানীশে। ন ছি তত্র বিসজ্জতে । 
আতুলাভেন পুর্ণার্থে নাবসীদস্তি যেহুনু তং ॥ 
তমীহমানৎ নিরহহ্কৃতং বুধং নিরা শিষং পুর্ণমনম্যাচো'দিতং | 
নূণ্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্সংস্থিতং প্রভূং প্রপদ্যেহখিলধর্ন্মভাবনং' 

৮ম স্ব"১ম অধ্যায়। 

পুর্বোদ্ধত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে আমর একদিকে যেমন 

সমুচ্চয়বাদের যাহ! আদর্শ তাহাপ্র সম্যক পরিচয় পাইব, তেমনি 

-জ্রীমস্তীগবত উপান্তপরমেশ্বরের যে ভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও 
জানিতে পারিব (1176 09106136107 0) (090 20001011010 1170 

131725819915) ্ 

শ্লোকগুলির তাৎ্পধ্য' এই । চিদ্াত্বা কর্তৃক বিশ্ব চেতন হয়, বিশ্ব 

তাহাকে চেতন করে না, কারণ তিনি স্তঃ চেতন। জীব বখন নিদ্রিত, 

তথন যিনি জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকেন, কি 

আশ্চর্য ইনি €( জীব ) তাহাকে জানেন না, কিন্তু তিনি ইহাকে 

জানেন। ১ | 

আত্ম) ব1 ঈশ্বরকত্ৃক সত্তা ও চৈতন্যের দ্বারা এই জগতে যাহা কিছু আছে 
সমস্তই ব্যাপ্ত। অতএব ঈশ্বর যাহা! দেন তাহাই ভোগ করিবে। অথবা 

ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া বা ঈশ্বরার্পণরূপ ভোগ করিবে। আপনার নিমিত্ত 

কাহারই বা ধন আছে যে তাহ! আকাজ্ষ। করিবে | ২ 

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্ত কোন পোক অথবা কাহারও চক্ষুঃ 

তাহাকে দেখিতে পায় ন)। তিনি চক্ষুরাদির অবিষয়। তিনি প্রমাতা কোন 

প্রহ্গাণ তাহাকে সপ্রমাণ করিতে পারে না। অতএব সকল ভূতের অন্তর্যামী, 

সঙ্গ সেই ঈশ্বরেরই তঙ্জনা কর। ৩ 

তাঁহার আদি, অগ্ু, মধ্য এবং আত্মীয় পর ও অন্তর বাহির নাই, বিশ্বে: 
আদি অন্ত প্রভৃতি" তাহ! হইতেই হয়, বিশ্ব তাহার স্বরূপ তিনি সত্য ও 
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। ৪ 

সেই ঈশ স্বয়ং, সত্য, স্বপ্রকাশ এবং নির্বিকার, তাহার শরীর এই বিশ্ব 
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তাহার নাম বহুতর তিনি আত্মমায়! ঘার। বিশ্বের জন্মাদি বিধান করেন। 

অথচ নিত্য সিদ্ধ বিদ্যাহেতু এ মায়াত্যাগ করিয়। নিক্ষয়ই আছেন। ৫ 
পুরুষ অর্থাৎ ঈগর ঈহমান অর্থাৎ কর্মান্বিত হইয়াও যখন অনীহ অর্থাৎ 

নিক্রি্ন সেইরূপ খধিগণও নেস্কশ্মের জন্ কম্ম করেন। ৬ 

»* অনেকে বলেন*যে কর্মবন্ধন। কর্শের দ্বারায় কর্মকারী পুরুষ অবগন্ঠিত 

হইয়া কোষকার কীটের মত বদ্ধ হনখ কিন্ত তাহা ঠিক নহে, কেনন! 
ভগবান ঈশ্বর চেষ্টা ব৷ কন্ম করিঘ্বা থ|কেন কিন্তু তাহাতে আশক্ত নহেন, যে 

সকল ব্যক্তি তাহার অন্তরুত্তি ,ঝরেন, তীাহারাও আত্মলাভ করিয়া চরিতার্থ 

হইবেন, আসক্ত হইবেন ন1 ৭ 

তাহা হইলে শ্রীভগবাঁন কেমন (ক) নিজবত্বসংস্থিত--রাম, কৃষ্ণ 

প্রভৃতি নানা অবতঃ্রাণ্তরূপ' নিজবন্মে সম্যকরূপে অবস্থিত, (খ) কন্মাচরণ 

রত গে) নিরহস্কৃত জগৎ স্থষ্ট্যাদি করিয়াও কর্তৃত্বাভিমানশূন্ত (ঘ) বুধ ডে) 

নিরাশী (চ) পূর্ণ (ছ)' অন্যকর্তুক নিযুক্ত নহেন (জ) কর্মাষ্ঠানের হেতু এই 

অপরকে শিক্ষা দিতে চীহেন, (ঝ) প্রভূ 4) অখিল ধর্খের প্রবর্তক। ৮ 

আমাদের উপাস্য শ্রীভুগবান সধন্ধে' শ্রীমত্তাগবত যাহা বলিলেন, 
ভগবগ্ীীতাও ঠিক তাহাই * বলিয়াছেন। এই জন্য আমর গীতার সম্বন্ধে 

আলোচনা করিলে পুর্ধোদ্ধত শ্লোকগুলির তাতৎপধ্য আরও ভাল করিয়। 

হাদয়ঙম করিতে পারিব। * 

পূর্বে বলা! হইয়াছে থে গাতা সমুচ্চঞ়বাদই প্রচার করিয়াছেন, আরও 
বগা হইয়াছে যে আচাধ্য শঙ্কর ইহ! অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। 

তগবগ্দীতার এই রহস্যটুকু সংক্ষেপে আলোচন। , কর! যাইতেছে । গীতার 

তুষ্ঠীয় অধ্যায়ের প্রথম গ্লোকের টাকায় গ্মাচার্্য শঙ্কর বলিলেন যে কেহ কেহ 
বলেন ষে গীতাশাস্ত্রে স্ষল আশ্রমীর পক্ষেই জ্ঞান ও কর্ত্বের সমুচ্চয় নিরূপিত 

হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে উর্ধরেতা সন্ন্যাসীগঞ্জের জন্য এরূপ কথ বল! হয় 

নাই। আমর! এস্বলে ইহার ৰিশেষ আলোচন। করিলাম ন1। দ্বিতীয় 

অধ্যায়ের দশম স্কন্ধের টাকা আলোচনায় মনে হয় শঙ্করাচাধ্য সমুচ্চয়বাদ 

সমর্থন করেন। তিনি এই মাত্র বলেন যে যাহার মূলে কাম ও কর্তৃত্বাতিমান 

নাই, তাহা কন্মই নহে। 5 

ভগবারগীতায় দেখিতে গাই রাজি জনক কর্ণ করিতেছেন, তাঁহার লক্ষা 
লোকসংগ্রহ। কেবল রাজর্ধি জনক কেন ভ্ঞাবান নিজেও 'বিশ্বকল্যাণের 
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জন্য কর্মরত। গীতায় ধাহাকে উপদেশ দেওয়া হইল সেই অর্জুনও গীতার 

উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কম্ম'করিলেন। 

গীতার যাহা! আদর্শ আমরা তাহা সহজে এই প্রকারে বুঝিতে পারি । 

জগত মানুষ যত বড় হইতেছে তাহার দায়ীত্ব বা ভ|র' তত বাড়িতেছে। 

অনেকে মনে করে যে যত বড় হইত্তেছি তত অধিকার বাঁডিতেছে, অধিকঃর 

বাঙিতেছে উহ] সত্য, কিছু, অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়িতেছে। যে 

মানব ধিকারের দিকে যায় সে নিতান্ত প্রাকৃত মানব, নিতান্ত হীন জীবন 

যাপন ঞ্রিতেছে। যিনি প্রকৃত মান্র তিনি এই দায়িত্বের দিকে দৃষ্টিপাত 

করেন। অধিকার বা উচ্চপদ্দের দহিত যখন দায়িত্ব বাড়িয়৷ যাইতেছে 

তখন ধাহার অসীম অধিকার বা উচ্চতম পদ তাহার দায়িত্ব বা ভারও অমীন। 

ভগবান ঠিক তাহাই তীাার দাধিত্বের সীমা নাই” সুতরাং ধাহাকে 
ভগবানের পথে চদিতে হইবে ঠাহ' দায়িত্ব এড়াইলে চশিবে না। বেণা 

বেশা দাঁয়ত্বের তাব আনন্দের সহিত বহন করিতে হহবে। এই যে 

আদর্শ, শ্তগথান অজ্জনকে এই আবর্শে উন্নীত করিলেন। ইহাই গীত।র 

সাধনা । প্রথমে বলিয়াছিলেন শ্বধন্মের প্রতি চাঠিয়া, সাংসারিক কাঁর্তির 

প্রতি চাহিয়। যুদ্ধ কর' কিন্তু এই মন্ত্র যখন খাটিল না তখন যাবতীয় ততৃকথ। 
উপদেশ করিয়। এই নিল্কাম-কর্ষের মন্ত্রে তাহাকে দীর্ষিত করিলেন । অধর ও 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অন্য, আমরা নর, আমাদের প্রত্যেকেই 

সেনাপতি নির্বাচিত হইয়া এই সংসার-কুকক্ষেত্রে আসিয়াছি, নারায়ণ 

আমাদের প্রত্যেকেরই সারথী তাহা অন্ুব্তী হইতে হইবে । বিশ্বনাথ 

নিজে বিশ্বদেবার ভার লইরাছেন, ধিশ্বসেবার ভাব এড়াইতে যাহারা 

ব্যস্ত তাহার। বিশ্বনাথের নাম লইবার অধিকারী নে । 

সমুচ্চয়বাদেই লীলাবাদ ৪ €প্রমধন্ম প্রতিষ্ঠিত । ৮ 

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীফধর্থব। 
হিন্দুসমাজের মুখপত্র হইতে আঙ্কাল দাবী করেন এমন একখানি 

মাসিকে কোন হিন্দু “অধিকার +) বিলাতী টাইমস্” পত্রিকার থুষ্টান 

লেখকের যুক্তি বলে ও নিজের বিকৃত ব্যাখার দ্বারা প্রমাণ করিবাহেন যে 
বূবিবাবু খুষ্টানধন্ম প্রচারে বূশ্ত আছেন। এবং লেখক অপূর্বব যুক্তিবলে 
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ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে “নোবেল কমিটার কার্ভার। যশেরখ-ধৃপ বিকাঁশ 

দেখিলেই সদঃসদ্যঃ পাব্িজ্কেধষিক বিতরণ করিয়! থাকৈন, কবির বা কাব্যের 

বিচার তাহার বড় একট! করেন ন1।” 

সাধারণতঃ ধর্ধের দুটা দিক মাছে একটী লোকাচারের দিক পার 

এন্ুটী তার সত্যের দ্রিক। এই সত্যের দ্িকই হচ্ছে নিত্যিক এবং এই 

দিক হইতে দেখিলে সমস্ত ধর্মের মধ্যেই এক সন]শুন সত্যের উপলব্ধি হয়। 

এই সত্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি যন পড়ে তখন সে মস্ত দেশাচার ও 

লোকাচারের অমর্যাদা না করিম ত]হার উপরে উঠিতে সক্ষম হয়; তখন 

সে পরম্পরাগত সংস্কারের “মধ্যে থাকায় পার্মিকতার যে একট অভিমান 

আছে সেই অভিমানের মধ্যে নিজেকে তুষ্ট রাখিতে পারে না। ভ্ৃবদয়ের 

খবতঃস্বুর্ড আবেগে বিশ্বজগত 'তাহার নিকট আপন হইয়! উঠে। এক এক 
ন্গে এক এক মহাপুরুষ আসিয়া সেই যুগোচিত ধশ্মের প্রবর্তন করিলেও 

খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাহার প্রকৃত সত্যের প্রতি আকুষ্ট ছয়। থুষ্টান ধর্দেও 

সেইরূপ হইয়াছিল। শাহার প্রকৃত সত্যেরদিকে এত দিন পরে ছুই 
এক জনের দৃষ্টি প়িতেছে ২, * | 

(.1)115021710৮ 1025 130উ11 009. 200০61)600 16115101) 01 15171018 101 

5০119101011 11150 010110201 0017001195, 566 00 4700 159 2.5 ৮৮০ 913 

19001101010 19792011550 ন 100 00776 0011175 076 11012 ০ 

012610175 [091190 125 0110 109] 95501752 ০06 01101501201007 006 

(10101092100 100215 007 17101) 001017150 01501)061% 5099 15891) 50 

120101) 2৭ [১21০০6৮৩019 15070138, £১৯ 20776601001 900 075 ৬051 

0111৮ 10150 10571101170 005 91911100291 91010000 /16170৩ 073 1691 12- 

(010 01 01701505691 017 155 0091001504 (৬, ৮/৪11901 8, 

[২৩৬৩৬ 5919. 1014.) অর্থাৎ প্রায় সি শতাব্দী হইতে থ্রী্টধণ্ম 

যুরোপে প্রচারিত হইলেও উহার প্রকৃত সত্য ও আদশের প্রতি রুরোপের 

দৃষ্টি সবেমাত্র পড়িতে আরম্ত হইয়াছে। দু 

পৃষ্টানধর্মমের এই নব জ'গরণের্ দিনে 48007) 17৮১ 0901) 01150 01 076 

179161% 1100511606991 799501009 091150 071170192 বিলাতবাসী চিন্তা 

নামক মানসী ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, মনস্তত্ব বা ফিলজফিতে তাহা- 

দের অরুচি ধরিয়াছিল, এই সময়ে বিলাতবাসী গুনিল-_- | 
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115 17255017250 218) 081171) 75950017700 01201500151 2৭ 211 

71010806 01 002 50011701020 2061৮10৮916 082 01510. 

প্রাচ্যগণ এই সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে, জ্ঞান ও মনীষাও মেধাঙ্জাত নহে, উহ। 
আত্মার ভাব বিশেষ। এই সিদ্ধান্তট। বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজের ভাল 

লাগিয়াছিল, তাহারা ভারতের ৫েবদ উপনিষদের পরিচয় গ্রহণে উদ্যত 

হইয়াছিল। রি 
21005 ৮85 1২2011501802617)15591515 বের [9161091650. 

এই তাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যর্থনার॥ আয়োঙ্জন হইয়াছিল” প্ররবুদ্ধ 

্ীষ্টান সমাজ যখন বেদান্ত উপনিষদের পরিচয় পাইতে ব্যস্ত তখন "গীতা- 
ঞলির পাদ্যর্ঘে” থৃষ্টান ধর্ম বোঝাই করিয়া লইয়া যাইয়। রবিবাবু নোবেশ 

পুরস্কার বহন করিয়৷ লইয়৷ আসিলেন। অপুর্ব যুক্তি !! 
আসল কথা হইতেছে এই ঘে রবীন্দ্রনাথ বেদান্ত উপনিষদের বাণী 

লইয়াই সেথানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যকে 'ভারতবর্ষের বাণীই 
শুনাইয়াছিলেন। যেখানে ধনী দরিদ্রকে ম্বণা করিয়া 'দূরে ফেলিয়। রাখিতে 
চায়, ব্যবসায়ীর] চাষাদের দ্বণ।.করিয়। দূরে, রাখিয়াছে, সেখানে গিয়া ভারত- 

বর্ষের বাণী শুনাইলেন স্ 
“তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষ! চাষ,_ 

পাথর ভেঙে কাট চে যেথায়, পথ থাট্চে বারমাস।” 

যেখানে 03010 থুষ্টকে দুরে ফেলিয়৷ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। 

যেখানে প্রত্যেক পাদরী এক একজন খুষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, সেখানে 

গিয়া যখন গম্ভীর শ্বরে গাহিলেন “তুমি যে আছ এ কথা কবে, জীবন মাঝে 

সহজ হবে, আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সকল কাজে” “আমার মাথা 

নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে তখুন পাশ্চাত্যের মস্তকও 

ভারতবর্ষের কাছে আপন॥ হইতে নত হই পড়িপ্রাছিল। পাশ্চাত্য ষে 

অভ্যর্থন। রবীন্দ্রবাবুকে দিয় ছিল তাহ রবীন্দ্র বাবুকে দিয়াছিল না বলিয়া 

তারতবর্ষের বাণীকে দ্িয়াছিল বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। ভারতবর্ষ যে বাণী 

পাঠাইয়াছিল, তাহা ত লোকাচার বা দেশাচারের বাণী নয় তাহা সতোর 

বানী, তাহ। নিত্য । সে বাণীর মধ্যে সকল দেশের সকল সমাজের সত্যই 

আছে, কারণ তাহা সকল দেশের সকল সমাজের । কোন খৃষ্টান ধর্দের 
লোক যদি 'তাহার মধ্যে আপন ধর্মের সত্য দেখিতে পায় তাহা হইলে 
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তার তবর্ষ খুষ্টান ধর্ম প্রচার করিতেছে বণিয়া আৎকাইয়া উঠিবার কোন 
কারণ আমর। দেখিতে পাই*ন।। 

প্রবুদ্ধ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্প্রদার ুনিটেরিয়ান্রাই (77151177) রবীন্দ্র 

বাবুকে অভ্যর্থনা কপিয়াছিলেন। তাহারাই বিলাতবাপী সাধারণের সহিত 
রবীগ্্রবাবুর পরিচয় কর়াইয়। দিয় তাহার পোবেল পুরস্কার লাভ. করিবাত্ব 

রাস্তা পরিষ্কার করিয়] দেন। কিন্তু তাই বলিয়া! যে কবির পুস্তকের কোন 

মূলা নাই বা নোবেল কমিটীর কর্তারা বিনা বিচারেই পুরস্কার দ্রিয়াছেন 

এ কথা বলিলে কেবলমাত্র মিথ্য। বন! হয় না, তার্তবর্ধকেও অপমান করা 
হয় কারণ এই পুস্তক ভারতবর্ষের বাণীকেই বহন করিয়। লইয়। গিয়াছিল। 

এইবার আমর] লেখকের তর্জমার একটু নমুন। দ্িব। *টাইম্সের 
লেখক গোড়াতেই বল্ষিতেছে ন*_ 
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অর্থাৎ আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যুদয় বিশেষ 

লক্ষের বিষয়_অবধানতার সহিত বিচার করিবার বিষয় । যদিও যে ষশের 
জ্বালামালায় সমুজ্ঞজল হইয়া তিনি লোকলোচনের (গোচবীভুত হইবাছিলেন 

তাহা সম্ভবতঃ অচিরে নির্ববাপিত হইতে গারে»_-শুষফ তালপত্রের অগ্রিজ্বালার 

মতন উহা! যেমন সদ্যঃ সন্যঃ জ্বলিয়। উঠিয়াছিল তেমনই সদ্যঃ সদ্যঃ নিভিয়। 

যাইতে পারে; তথাপি এই অস্থবিধা সত্বেও, ঢীহসা জাত খ্যাতির এই 
আপাত মনোহর ও পরিণাম বিরস ব্যাপার সত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
বিলাতবাসীর এই অনুরাগ মানবজীবনের প্রতি একটা ননভাবের দেযোতক 

বললেও বল] যায়।” 

“সহসা ভাত খ্যাতির এই আপাত মনোহর গুপরিণাদ বিরস* বাক্য 
গুলিতে লেখক মহাশয় কি আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে চাহেন? নতুবা 
মূলের সহিত ত ইহার কোন সব্ন্ধ আছে বলিয়া! বোধ হয় না। «[615” 
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আজকাল কি বাংল ভাষায় “বলিলেও বল! যায়” এইরূপ অনিশ্চিত ভাব 

প্রকাশ করিতেছে? “তালপঞ্জে অগ্রিজালার 'সহিত লেখকের গাত্রজাল৷ 

অনেকট। প্রকাণ পাইতে পাবে কিন্তু মুল উংরাগির ভাব প্রকাশে বিশেষ 

সাহায্য করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এইত গেশ্স তর্মা, ইহার উপর 

আবার “মল্লিনাথ” আছে £-- * ৃ 

“টাইমসের লেখক 'একটু চাপ রসিক তিনি .লক্ষণার আড়ালে স্পষ্ট 

বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ একটী খ-ধুপ বা হাউইয়ের মতন জ্বলিয়৷ আকাশে 
উঠিয়াছেন বটে, এ হাউইয়ের মুতন 'আচিবে নিভিয়! যাইবেন। নোবেল 
কমিটার কর্তীর। যশের খ-ধূপ বিকাশ দেখিলই সদাঃ সদ্যঃ পার্িতোধিক 

বিতরণ করিয়া থাকেন, কবির বা কাব্যের বিচার তাার। বড় একটা করেন 

না। বিলাতবাসী যে রবীন্দ্রনাথের আদর করিয়াছেন, কেবল রবীন্দ্রনাথের 

গুণমুগ্ধ হইয়! করেন নাই ; মাঁনবজ্ীবনটাকে তাহারা একট] নৃতন দিক দিয়। 

দেখিতে শিখ্চিতেছেন ; ভাগ্যবশে রবীন্দ্রনাথ সেই দিকের পথ বাহিয়া 

বিলাতে আসিয়া উপাস্থতহন ; ফলে-রুচি পরিঞুঁন ক্ুম্ত স্থখ্যাতির বোঝাটা 

তাহারই ঘাড়ে চাপান হইয়াছে।” কি তীক্ষ দৃষ্টি! বৃদ্ধ বয়সের তীক্ু দৃষ্টি 
না থাকিলে এতট। ভিতরে প্রবেশ করা যায়! নোবেল কমিটীর কর্তার যে 

বিন! বিচারে পুরস্কার প্রদান করেন এ সত্য লেখক মহাশয় আবিষার 

করিলেন কোথা হইতে ? নোবেন পুরস্কার প্রাপ্ত সমস্ত সাঁহিতা পুস্তকই ত 

আজ পর্যন্ত জগতের শ্রেষ্ঠ রচন! বপিয়া সমাদৃত হইতেছে। এই নিয়ম কি 
কেবল তবে বাঙালী কবির জন্যই হইল? নোবেল কমিটার কর্তার। সাহেব 

বটে কিন্ত মোসাহের নয় যে একটুখানি পানীয়ের লোভে খোসামুদী ্বরূপ 
পুরস্কারের বোঝাট1 ঘাড়ে চাপিয়ে কবির টেবিলে এসে সবাই জড় হবে । 

বিলাতবাসীর1 নুখ্যাতির বোঝ1টা কাহারও ঘাঁডে চাপাইতে এত ব্যস্ত হইয়। 

পড়িয়াছিল যে তাহাদের নবাবিস্কত ভাবের পথ বহিয়া রবীন্দ্রবাবু বেমন 

তাহাদের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন অমনি তাহারা নির্বিচারে বোঝাটা 
তাহার ঘাড়ে চাপাইয়। হীপ ছাড়িয়া বাচিল ! বিলাতবাসীদের নূতন তাবের 

পথ বেদাস্ত উপনিষধ্দর' গথ। সেই পথ বাহিয়া এ পর্য্যন্ত আরও অনেকে 

তাহাদের সম্মখে উপস্থিত হইয়ীছিলেন কিন্ত সে সময় বোধ হয় সুখ্যাতি 

বোঝাটার চাপে তাহাদের ঘাড়ে ব্যথা হয় নাই নতুবা সেটা তাহাদের 
থাড়েই “পড়িতে পারিত! গুণের আদর যদি না করিল তবে--1২৪17018 
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অর্থ কি? 

বিলাভবাশীর। সত্যের দ্বিক দিয়া মানবজীবনকে দেখিতে আর্ত 

করিয়াছে, এমন সময় সত্যের বাণী বহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ উপন্থিত 

হইস্াছিলেন। লেখক মহাশয় বলিয়াছেনশ্য ব্রাহ্মধর্্শ উপনিষদের আবরণে 

ুষ্টানী মাত্র । রবীন্দ্রনাথ একছন ব্রাহ্চছু। অতএধ তাহার মধ্যে এই 

্রষ্টানী ভাব | ্রীষ্টান ধর্দের প্রবল প্রচার বন্ধ করিবার জন্তই এদেশে ব্রাহ্ম- 

ধর্ম প্রচারিত হইয়।ছিল এবং ব্রান্গপর্মের লৌকাচারের মধ্যেও অনেক গ্রীঙ্টানী 
ভাব আছে অনেকে এইরূপ বিয়া থাকেন। কিন্ত আমাদের মতে ব্রাঙ্গধণ্ম 

গ্াষ্টানী নয়। ব্রাঙ্গধর্্ম প্রকৃতই হিন্দুধর্ম, উপনিষদের ধর্ম এ কথ। অস্বীকার 

করিবার কোন কারণ নহণ রাজ। রামযোহনরায়ের সময়ে আমাদের 

সমাঙ্জের এমন অবস্থ! হইর্রাছিল যে কতকগ্ল। “গ্রীষ্টানী ভাব” সমাজে প্রচা- 

ব্রিত হওয়। সমাজ রক্ষান্ন জন্য বিশেষ প্রয়েজন হইয়াছিল। শ্াজা হৃদয় দিয় 

যাহ! অনুভব কপ্রিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহ প্রচলিত হিন্দু-সমাজের সহিত 

সম্পূর্ণ একমত হয় নাই বলিয়াহ আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাঞ্জ তাহার মধ্যে শ্রষ্টানীর 

গন্ধ পাইতেছেন। কিন্তু পৌকাচারগুলিই ব্রাহ্গ-সমাঞ্জের বিশেষত্ব নয়, এক 
অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রন্দেব্ন উপাসন।ই যাহ1 একান্ত হিন্দু বেদান্ত প্রতিপার্দিত 

উপাদনা', ব্রাহ্মধর্থ্বের প্রধান কথা । মন্দিরে উপাসনা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি 

কতকগুল! বাহক বা সামাজিক অনুষ্ঠান দেখিয়। বা এ ধর্শমমতের কতকগুলি 

ভগ্ডের কার্য দেখিয়া! কোন ধর্মের বিচার করা! যুক্তি সঙ্গত নয় | বর্তমান 

উরোগীয় সভ্যতা তিনটী মনোভাবের উপর স্থাপিত আছে; সাম্য, মৈত্রী 

ও স্বাধীনতা । হিন্দুর বেদান্থধশ্ম এই স্কিন ছাড়া আর কি নৃতন কথ! প্রচার 

করিবে? বেণী ধিনের কথা নয় চারি শত বৎসর পুর্ব্বেও এই বাঙল! দেশেই 

চৈতন্য বাঙালীর দ্বারে দ্বারে এই কথা প্রচার ঝুরিয়। বুঝাইয়! গিয়াছেন যে 
বেদান্তে এই তিন বার্তাই প্রধান। আজ যখন রবীন্দ্রনাথের বাক্যের মধ্যে 

শ্ীষ্টানধর্ম্ের বার্তী পাইয়া ইংবাদ বলিতেছে £06০ ৪3079 915 

০7002170786 (01050. 8৮91) 00016 5811755017 6০ 51011505110 

(0০7 00 019 01)9015750, 7056 10 075 50181691605 01720195150. 

তখন আমাদের লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা গর্ব্বিত হইবার কারণই কিবেশীনয়? 

ইহার দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে লা*ষে আমর আমাদের ধর্ম্টা 



৩৬৪ বারভূমি। [ ধর্থ বর্ষ। 

এতদিন পরে যথার্থভাবে হৃদরঙ্গম করিয়াছি? রবীন্দ্রনাথ যাহ! বলিয়াছেন 

তাহা কোন ধর্মের [বশেষ সম্পত্তি নম্ন। তাহা স্ত্য। যাহ! নিত্য সত্য 

তাহা চিরদিনই সমস্ত সম!জের মনীযীগনের দ্বার] পৃজিত। ভারতবর্ষের 

প্রধান গৌববের বিষয় এই যে শাহাদের বেদান্ত উপনিষদ নিত্য সত্যে 
পারপূর্ণ। প্রত্যেক সমাজই তাহাকে তাহাদের নিজের সম্পত্তি বলিয়া 
গৌরব করিতে পারে। , জাতীয় দীননের প্রতি, দেশের প্রতি, আপনার 
ধন্ধের গ্রতি শ্রদ্ধাবান গ্রঙ্যেক ব্যক্তিই অপর কোন দেশে, সমাজে বা ধর্মে 

কোন একটা নূতন সত্য দেখিলেই,তাস্তাকে আপনার প্রমাণ করিয়া লইতে 

ব্যাকুল হইয়! উঠেন। পরের কোন দ্রব্য লইয়া ৫কহ আ্মগন্মান রক্ষা করিয়া 
বড় হইতে পারে না। পরের কোন ভাল জিনিষ দেখিলেই তাহান্জে আপনার 

করিয়! লইবার চেষ্টাই সজীবতার লক্ষণ। আজ স্মস্ত খ্রীষ্টান সমাজ যখন 

প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করিতেছেন তখন 

বিলাতবাসীর। নে উপনিষদের ধর্মকে সুন্দর বলিয়! জনয আত্মপাৎ করিব।র 

চেষ্টা করিতেছে ভাহ। বুঝির! প্রত্যেক তারতবাপীর গৌরব অন্থুতব কর! 
উচিত। ইউরোপে কোন মতীধর্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা যেমন 
বলিয়া উঠি “ঠিক ভারতবর্ষের মত” অর্থাৎ সতীত্ব বলিয়া জিনিষট! যেন 

একেবারে ভারতবর্রেরই জিনিৰ আর কোথাও তাহার অন্থকরণ ভিন্ন আর 

কিছু থাকিতে পারে ন৷ সেইরূপ গ্রাষ্টান জগত আজ বেদান্তের সতোর প্রতি 

নলিমেষকাল বিম্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়। বলির! উঠগ়্াছে “ঠিক আমাদের 
্রীষ্টান ধর্ম কেবল বেদান্তের ছ।প দারা ।৮ ইহাতে চমকাইয়া উঠিবার মত 
কিছুই নাই বা সমস্ত ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান হইয়] গেল ভাবিয়। লম্ষঝন্ফের বিশেষ 

কোন কারণ আমর! দেখিতে পাই না । “আপসে বড় অধিকারী” মহাশয় 

কিমনে করেন বে হিন্দুলমাজের এখনও সেই দ্িন.আছে ত্য তাহাকে খ্রীষ্টান 

জুজুর ভয় দেখাইয়া! সমস্ত সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়! ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন ! 

গলাবাজীর জোরে সমাজের অধিকারী হইয়া! বাহার] আজ ধন্মপ্রচারের নামে 

দেশে ঘোর অধন্মের প্রচার করিয়া সমাজকে মৃত্যুর মুখে টানিয়| লইয়। 
চলিয়াছেন লেখক কি মনে করেন দেশ আঙজ্জও তাহাদের প্রকূত পরিচয় পায় 
নাই? হিন্দুসমাজের “অধিকারী” মহাশয় ত্ীষ্টান, হুজুর তর দেখাইয়। রবীন্্র- 
নাথের প্রতি হিন্দুসম!জের বিদ্বেষ আকর্ষনেব্র বৃথ। চেষ্টা করিয়াছেন। ববান্তর- 

নাখের পরিচয় দেশের লোক পাইয়াছে। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 



৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] ীশ্রীরাধারমণ জীবন-ক থা । ৩৬৫ 

মোক নহেন তিনি যে আমাদের দেশের লোক, তিনি যে দেশের গৌরব 
একথা লোকে বুঝিপনাছে £ তাহাকে হীন করিতে যাইলে এখন নিঞ্জেরই 
হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। বিলতবাসীর। তাহাকে কিছুদিন পরে হয়ত 

'এত বেশী, সন্মান নাও করিতে পারে কারণ সেখানকার সাধারণে তাহৈ 
সম্পুর্ণ বুঝিতে পারিখেন না এবং গনেকের*বেশাআ্ববোধও বিদেশীর প্রতি এই 
সম্মানদানে আঘাত প্রপ্তে হইবে; কিন্ত অর তবাসা অন্তত বদবাপী তাহাকে 
কখনও অসন্ান করিবে না। 

তীসুধাময় চট্রোপ।ধ্যায়। 

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীবন-কথা (৩) 
আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা । 

সম্পাদকীয় মন্তব্য 

আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয়ীভূত হউক বা 

না! হউক, এ কথ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে শ্রীপ্রীরাধারমণ চরণদাদ 

বাবাজী মহাশয়ের অন্ুবর্তীগশের ধর্মান্দোলন বর্তমান স্ময়ে বাঙ্গাপ। দেশের 
একটি প্রধান ঘটন1। যাহাকে একেবারে খাটি দেশী *ঘটন। বল! যায় ইহ 

সেই প্রকারের একটি ঘটনা। অর্থাৎ ইহার প্রভাব বঙ্গ, উৎকল এবং কিন্্ুৎ- 

পরিমাণে বিহারের ও পল্লীমম।ক্ষে সহজ সহজ নহে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীর 

সংসার তাপদগ্ধ হৃদয়ে, সেই চারিণত বর্ষপুর্ধের '্রীপ্রেম হেমাচল' শ্রীগৌরাঙ্গ 
স্থন্দরের ও তাহার সহচর, পৃতিতের বন্ধু শ্রানিত্যানুন্দের শাস্তিময়ী বাণীর 

মলয়-হিল্লোল প্রবাহিত করিতেছে । বিৰাম-বিহীন পরিশ্রম এবং অতুলনীয় 

সরলতা। ৪ দ্রীনত। আশ্রয়, করিয়া শ্রীরামদাস বাবাঞ্জী মহাশয় গ্রামে গ্রামে 

নাম ও প্রেম বিতরণ করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ্ের এই কাধ্য কয়েকশত 

বর্ষ মধ্যে ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীরামদার্স বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীরাধা- 
রমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের পদাক্ক চিনের অন্থুবন্তী হইয়া এই জনসেবার 
কাঁধ্যকে তাহার উদার নিষ্কামতায় উত্তোলন, করিয়াছেন। শ্রীঞ্রীবলাধারমণ 
দেবের কার্ষের ইহা একদিক। ইহার নাম "্নাঘ্মেল্রীভটি”। আর এক 

কাব্য িনি কারয়াছেন তাহার নাম নিত্যানন্দ দাস। এই কার্যের-নাম 

“তীল্ে দ্ক্সা”। তিনি এখন স্কুল দেহে স্তাই, কিন্ত থুব প্রতটক্ষ তাবে 



৩৬৬ বারভূমি। [ ৪খ বর্ষ। 

আছেন। তৃতীয় কার্ধ্য যিনি করেন তাহ।র নাম সকলের দিকট প্রকাশ 

কব হইয়াছে ইহ! জানিতে পারিলে তিনি লঞ্জিতা হইবেন। তীথাকে 
অনেকেই জানেন, ধাহার। না জানেন ভ্রীনবদ্ধীপধামে গেলে তাহার অবগুষ্ঠন 
দেখিতে পাইবেন, তাহার কার্য “তরল ০লেন্প। 

এই তিনটি কার্ধ্য একটি মহৎ ফার্যের তিনট দ্বিকৃমাপ্র, একেবারে অভিন্ন । 
এই মহৎ কার্ধ্যের এখনও হাছুরবন্থ।। দেণের ভবিব্যত, যাহারা সত্য ভাবেন 

তাহার। ঘর্ণি এই কার্ষ্যর সন্ধ।ন ন। ব্াখিয়৷ থাকেন তাহ] হইলে “মামর। 

বাঙ্গালী” ইহ। বলিবার তাহাদের অধিকার লাই: রাজা রামমোহন রায়ের 

সঙ্গে নব্যবঙ্গ জন্মিয়াছে ইহ ন। বণিঘ়। যদি বল! ধায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
সময়ে ইহার ছন্ম॥ এবং বাজ।র সময় ইহার উপনন্নন) তাহা হইণে কেবল 

যে সত্য কথ বশ হয় তাহ! নহে, আমাদের এই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতি 

দাড়াইবার জন্য একটি দৃঢ় ও প্রশস্ত স্থান পাইতে পারে এবং পূর্বে যাহাকে 

“টি দেশী” বলিলাম তাহার সাহত “মেকি দেশীশ্র ফোগস্থত্র, যাহ! ছি'ড়িয়। 

গিয়াছে, তাহ। বেশ সহঙ্গে জুচ্ছিয়া দেওয়। বায়। দেশ*সেই দিকেই চালয়াছে। 

্ীল শিশিরকুমার শ্রীন বিজমকুষ্ জল কেদারনাথ প্রভৃতি ধে সমস্ত 

মহাপুরুষ কর্তৃক পঞ্চনশ শতাব্দীর আনন্দ-সংবাদ প্রচারিত হয় শ্রী রাধারমণ 

ও তাহাদের একজন+-0175 ০0 000 1২61):9019107515: ষাহাকে টৈঞ্ঝব- 

সাধারণ ( ৬৪1১17128. 0১3১১ ) বল। সবার, বাগল। হিন্দুর শতকরা ৯* জন 

যাহার মধ্যে, শ্রীল রাধারষঘণের যোগ তাহাদে: সঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে বর্তমান 

সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক। যাহাদের বৈষধ্ব ধর্ম প্রচার পৈহক ব্যবশায়, এবং 

ধাহার! সুলাধ্য ব্যবসায়রূপে, ব! স্থুলভে খ্যাতি লাতের প্রত্যাশায় এই পথ 

লইয়াছেন তাহাদের হিসাবের বাহিরে রাখিলাম। কারণ ইহার মধ্যে প্রথম 

দল চিরদিনই পুজনীয় ও প্রণমা, তাহারাও যথেষ্ট কার্য করিতেছেন? তবে 
ইহ। তাহাদের কর্তব্যের মঞ্ঠ্যে এবং তাহাদের উপর এই কার্য্যের প্রধান ভার 

চিরদিনই স্তস্ত আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলকে কেবল হিসাবের নহে 

সংম্পর্শের বাহিরে রাখাই বংগুনীয়। 

মল রাঁধারমণের কথা; যাহাকে আমরা অহঙ্কার করিয়া সাহিত্যের 

'ভদ্রপল্লী” বলি তথায় বিশেষভাবে রক্ষা করা দরকার । দেশ তাহা চাহিতেছে। 

এ জন্ত উপকরণ সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টাও হইতেছে। ইহার প্রথম উপকরণ 
মিত্যানন্দ ঘাস মহাঁশয়ের রূুনা। তাহার রচনার খাতা কয়েকখানি পাওয়া 
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গিয়াছে । তিনি লিখিয়। ছাপাইব বলিয়। লেখেন নাই, যখন যাহ। যনে 
হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন, কাজেই লেখাগুলি শৃঙ্খলা হীন । কথন কালীতে 

কথন লা পেন্সিলে লিথিষ়াছেন। একট প্রপঙ্গ কিছু দুব কালীতে লেখার 
পর বোধ, হয় কিছুদিন আর সে খানায় লেখেন নাই । ঠিক তাহার *্পরে 
পেঞ্গসলে অন্ত এক প্রপঙ্গ লিখিয়াছেন। গ্াবার অনেক সময়ে তিনি হয়ত 

অসংলগ্ন কাগজে লিখিয়1 অন্যকে দিয় খাওধয় নকল্প 'করাইগ়্াছেন। আুতরাং 

এই লেখায় সকল স্থানে প্রসঙ্গসমাপ্রি বা সংলগ্রতা আঁশ] করা যায় না। 
ভাদ্র মাসের কাগজে যেটুকু বাহির, কৰা হইয়াছে তাহার এক স্থলে (২৯১ 

পৃষ্ঠার প্রথমে ) আনন্দচন্দ্র পর্গক্কাসা করিলেন “এই কুতজ্ঞতা স্বীকারই কি 

তোমাঁদের ভগবানকে ভোগ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্ত ?৮” এই প্রশ্নের উত্তরে 

নবদ্বীপ যাহ বলিলেন* তাহ] 'এই প্রশ্নের উত্তর নহে। যাহ] হউক খাতার 

অন্য স্থানে এই প্রশ্নের যাহ! উত্তর তাহ। রহিয়াছে । খাতার এই ছুই স্থানই 

কালিতে লিখিত মধ্যের পাতাখুলি পেন্সিলে। এবারে *আমরা প্র প্রশ্নের 

স্তর টৃকুই প্রকাশ করিতৈছি। ৮ 

প্রশ্ন হইয়াছে নবদীপ দাস কে, এবং রাধারমণ জীবন কথায় তাহার 
প্রসঙ্গই ব1৷ কেন ? ননদ্বীপ দাঁস সন্বদ্ধে আমরা এই টুকু-মাত্র জানি যে তিনি 
অীশ্রীচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাহার আপদিবাস 

শ্রীহট্র অঞ্চলে ছিল। তি'ন ধর্মহীন বড় লেক এবং কুগ্রিয়াসক্ত লোকের 

নিকট যাইতেন, প্রথমে তাহাদের চিত্ত কিছু পরিবন্তিত হইলে তিনি বাবাজী 

মহাশয়ের নিকট তাহাদের কইয়া আসিতেন। এই প্রকারে কত লোকের 

যে তিনি মতি ফিরাইয়াছেন তাহার সংখ্যা! নাই। ঝ]ুবাজী মহাশয়ের তিরো-. 

ভাবের পুর্বেই নবদ্বীপ দাস অপ্রকট* হন, বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন 

“আমার ডান হাত গেল” । 

আনন্দচন্দ্র মিত্র কটকে ওকালতি করিঞ্জেন। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন 

ও ঘোরতর সংসারী ছিলেন। নবদ্বীপ দাসের কৃপাক্স শেষ ভীবনে ভগবদ 
প্রেমাস্বাদদন করিতে করিতে ইহ্লীল। সংবরণ করিয়াছেন! এই ছুই 

মহাত্মার কথপোকথনে শ্রীমৎ রাধারমণ চরুণ দস বাবাজীর উদার মতের 

পরিচয় পাওয়! যাইবে এবং বাবাজীর আদেশে নব্দীপ দাস যে কি উপায়ে 
বিষয়াসক্ত সংশাবীদ্বিগের মধ্যে কার্য করিতেন তাহাও বুঝিতে পার! ধাইবে। 

নব-_কুতজ্ঞত। শ্বীকার ছাড়া আর আমান্দের উপায় কি ?+আমার ধেন 
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বোধ হয় কৃতজ্ঞতাটাই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব । মানুষ যখন প্রকৃত মানুষ 

হয় তখনি রুতজ্ঞ হ'তে পারে । আমাদের বৈষ্ণধ ধর্ম মাকে প্রকৃত কুতজ্ঞ 
হ'তে 'শেখায়। আমি প্রকুত করুতজ্ঞ.ভ'তে পারি নাই, হ'বার চেষ্টা কচ্চি। 

গুরু কুপায় যেদিন ত। হ'ব সেই দিন আমার মানবজী“নের উদ্দেস্তী সিদ্ধ 

হবে। 

আন--কতঙ্জ হওয়াই 'বৈষ্ণব ধর্শ এ যে নৃতন কথা 'ব'লে বোধ হয়। 

ন-_.নৃতন কথা কেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্শসম্প্রদ্ধায় সমস্ত উপাসনা প্রণালী 
মানুষকে কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষ। দেচ্চে+ হিন্দুর উপাসনা, থুষ্টানের প্রার্থনা, 

মুসলমানের নমাজ সকলই কৃতজ্ঞতা-্বীকার। “মানুষ যেদিন মানুষ হর, 
মান্থুষের যেদিন সকল বৃত্তি পূর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেদিন নানুষ আপনাকে বোঝে 
আপনার ক্ষুদ্রত্ব বোঝে, তার মহঙ্কাঃ চর্ণ হয়” সে আকুল প্রাণে বিশ্বনিয়স্তার 

চরণে আপনাকে সমর্পণ কোরে কৃতজ্ঞ হয়ে পরিত্রাণ পায় বা যুক্ত হয়। 

আ--যে তোমার বিশ্বনিয়ন্তাকে স্বীকার করে না" সে কার কাছে কৃতজ্ঞ 

হবে? | 

ন__তুষি তগবান স্বীকার" না কর্তে পার, কিন্ত বোধ হয় কারে! নিকট 

উপকার প্রাপ্ত হ'লে'.সে উপকার অস্বীকার কর না। 

আ--না তা কেন কর্ব? 

ন- তোমার চারিদিক একবার" চেয়ে দেখ দেখি এ বিশ্বসংসারে ক'র 

কাছ থেকে তুমি নিরস্তর তোমার জীবনে উপকার পাচ্ছ না? চন্দ্র, হূর্যয, 

গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা কি তোমার জীবন যাত্রার 

সহায় নয়? এত প্রত্যক্ষ এদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়। কি কর্তবা নয়? 

আ- চন্দ্র, সুর্য; গ্রহ, নক্ষত্র, জল, বায়ু, অগ্নি মুত্তিক। এদের কাছে কুতজ্ঞ 

হওয়ার অর্থকি 2 

নব__কৃতজ্ঞতার অর্থ টক ? 

আন--উপকার স্বীকার । 
নব-_-কেবলই কি ম্বীকধর মাত্র, আর কিছু নয়? 

আন--আবার কি।' 

নব_-এক সময়ে'একজন খেতে না পেয়ে মার! যাচ্ছিল। তুমি তাকে 
খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলে, তাহার পর সে খুব বড়লোক হল। এমন সময়ে 
একদিন তুমি তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলে । দবজায় ঘারোয়ান তোমায় 
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ঢকৃতে দ্বিল নী । তুমি কোন গতিকে তার কাছে খবর দিলে যে তুমি 
এসেছ, সে শুনে বলে পাঠালে যে ই৷ আমি বুঝেছি সে বেট1 আমায় খাইয়ে 
বিয়ে মানুষ করেছে ত তাকে বলন্মামার এখন তার সঙ্গে দেখা করবার 

পময় নাই! এ তে স্বীকার কর্লে যে তুমি তাকে খাইয়ে পরিপে মাঁুষ 

করেছে কিন্ত একে কি"তুমি কৃতজ্ঞতা বল? 

আন--উপকারের প্রত্যপকার কুতজ্ঞত+। 

নব-_তুমি তো কোন উপকার প্রার্থী হয়ে তার কাছে যাও নাই। তুমি 

দ্রেখতে গেছ যে যাকে 'তুমি ক কষ্ট করে মানুষ করেছ সে এখন কেমন 

সুখে শ্বচ্ছন্দে আছে। তার" এই সুখটুকু দেখাই তোমার উদ্দেশ্ট ও আনন্দ। 

আন--তবে কৃতজ্ঞত। কাকে বলেন? 

নব--উপকার শ্রপ্ঝী ও ভক্তির সহিত স্বীকার ন। ভ'লে রুূতজ্ঞতা হয় না। 

আন- চন্দ্র, স্্ষ্যঃ জল ও বায়ু এদের কাছে কৃতজ্ঞ হব কি করে? 

নব-_এদের কাঞ্ছে তুমি উপকৃত এট বোঝ ব। স্বীকার বর ? 

আন-_হী, তা স্বীকাঁর করি বই কি। 

নব--ত যদি স্বীকার কল্প ত1 হ'লে এদৈর নিকট কৃতজ্ঞ কি করে হতে 

হবে তা আমাদের বেদে দেখিয়ে গিয়াছে । কিন্তু এখন সেই বেদকে কোন 

কোন মহাত্মা চাষার গাঁন বলে উপেক্ষা করিয়। গিয়াঙ্থেন। তা এদের দোষ 
নয় এ ভারতের অবৃষ্টের দোষ । 

আন-_তুমি মুডি খাবে না? 

নব--ই। খাব বই কি......বলিয়! নবদ্বীপ দাস আনন্দ চিতে যুড়ির পাত্রটী 

লইয়া খাইতে লাগিলেন। ছুই চারি মুঠা খাইয়া.নিঙ্গের চাদরে যুড়িগুলি 
ঢালিয়া লইয়। “আজ যাঁই” বলিয়াই উঠ্টিলেন। আনন্দচন্দ্র উঠিয়া বগিলেন 
'আবাঁর কবে আসিবেন ? আমার সব কথ। পরিষ্কার হল না। 

(ক্রমশঃ ) 

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী 
আমরা বিগত বর্ষ 'বীরভূমি'তে (৩য় বু ১২শ সংখ্যা, ৬৯২ পৃঃ) এই 

প্রবন্ধের অবতারণ! করিষ। প্রাচীন মহাজন বিরঞ্িত অপ্রকাশিত পদ্দাবল: 

প্রচার করিবার সথচন! করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমবু! অদ্বিতীয় প্রেমিক 
কবি চণ্ীদাস কত কতকগুলি অপ্রকাশিত পদাবলী প্রকাশিত করিলাম । 



৩৭০ | বারভূমি । [ ৪র্থ বর্ষ। 

এ যাবৎ চণ্ীদাস কবির যতগুলি পদ্দ মুদ্রিত হইয়াছে, তদ্রতারক্ত অনেক 

গুলি পদ এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন পুথির মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 

পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ ব্যতীত কেবলমাত্র চণ্ীদাঁস কবির পদাবলীর সংগ্রহ গ্রন্থ 

অধমর! পাচ ছয় খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌতুকের কথা, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 

সংগ্রহ গ্রন্থধানি, (অনুমান তিন শত বৎসরের প্রাচীন ) বীরভূমের সন্নিকট 
লন্ষোদরপুর গ্রামের এক রজক ঝটীতে সংগৃহীত হইয়াছে। অপর পু'থিগুলি 
কীরভূমের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত। ছুঃখের বিষয় পুথিগুণি খণ্ডিত, সমগ্র 
গ্রাপ্ত হই নাই। ২২৫নং পু'থিতে ?৪টিঃ ৯০৯৮ নং পু'থিতে ১৬টি, ১০৬৬ নং 

পু'থিতে ১২১টি, ১৫ নং পুশথিতে ২টি, ১০১২ মং পু'থিতে ১টি পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। 

শ্রদ্ধেয় শুহুদ্ শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্য।য় মহাশয় চণ্তীদাস কবির বহু 
সংখ্যক পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এ পদাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্বান- 

ধারণে অচিরে* প্রকাশিত হইবে । এই পদাবলী গুণি তদ্তিরিক্ত হইলে 

সংগ্রহে স্থান প্রাপ্ত হওয়। উচিত। 

চণ্তীদ্াস কবির বিস্তৃত জ'বনী, ৩য় বর্ষ «বীরভূমিতে (পৃঃ ৩৮৬ ) প্রকাশিত 

হইয়াছে। 
[ 'রতন”-লাইব্রেতী পুঁথি নং ১০৬৬-অন্যুন তিনশত ল্ৎসরের প্রাচীন 

পু'থি--প্রাপ্তিস্থান--বজকবাটী, লন্বোদরপুর-বীরভূম ] 

(১) চণ্ডীদাসেতে তণে আপন পরাণে 

“জথ প্রিষ্াণাং পূর্বরাগঃ” বুঝিয়া করিবে যে ॥ ৯1২১ 

শ্লামের কিরণ "- শরন হিরণ (২) 
ছটার কিবা! সে ছবি । « 

হেন মনে হয় যদি লোক ভয় নয় /কলহাস্তরিতা” 

কোলে করি যাঁঞ ধাঙ্কু ॥ধ্রঃ সই, কি আর বলিব লোকেরে। 

তরুণ মুরুলি করিলে পাঁগলি অনেক পুণা ফলে সেহেন বন্ধুয়া 
রহিতে নারিন ঘবে। « আনি মিলায়ল মোরে ॥ 

সার বলিয়া 'বিদার হইয়া এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
নাম কি করিবে গে জব পরে ॥ কেমনে আইলাম ঘাটে । 

ধরম করম দুরে তেয়াগিন্থু আগিনার জলে _বন্ধুয়। ভিতিলে 

মনেক্তেলাগ্রিল যে। দেখিয়৷ পরাণ ফাটে॥ 



৬ঠ সংখ্য1। ] 

নহি স্বতস্তর * গুরু জনার ডর 

বিলম্বে বাহির হইনু। * 
আঁহ1 মরি মরি 

কতব। যন্ত্রণ। দিনু ॥ 

বন্ধুর পিরিতি  * আদর দেখিয়া 
মোর মন যেবা! করে। 

কলঙ্কের ডালি * মাথায় করিয়া 

আনল ভেজাব ঘরে ॥ ৃ 

আপনার ছুখ সুখ আমার দুঃখের ছুঃখী 

চগ্ীদাসে কয় কাকুর পিরীতি 

শুনিয়। জগত সুখী ॥ ২৩৬ 

(৩) 
অথদান। ঝ্ুডারি॥ 

নিসেদ নীল বনমালি*। 

রাখালে কি ভেটে চন্দ্রাবলী ॥ , 

হেম ঘট দেখিয়! পাথারে ।* * 
সে বাধার মন সাত পাঁচ করে॥ 

মাকড়ের হাতে নারিকল। 

থাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥ 

সাপের মাথা ফণি জলে। 

বড়, করে বাশুলী বরে ॥ ১1৪১ 

(৪) 
“অথ প্রোধিত তর্তৃকা” 

স্থজনে কুজনে যেজন না জানে 

তাহারে বলিব কি। 

অন্তরের বেদন 

সকল বাটিয়া দি॥ 

সই, কহিতে বাসিয়ে ডর। 

যাহার লাগিঞ্া সকলি ছাড়িলাম 

সে কেনে বাসএ পর ॥ঞর 

যে জন জানয় 

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী । 

সঙ্কেত করিয়া, 

' মসলা আনিন্থু 

৩৭৯ 

কান্ুর পীরিতি কহিতে কহিতে 

পাঁজর ধণসিয়। পুড়িয়। যুখ। 

বিচার করিয়। যে জন নাথায় 

পরিণামে পায় ছুথ ॥ 

চ্ঠীদাসে কয় শুনলো সুন্থরি 

, একথ ঘ্বুঝিবে পাছে। 
পরাণ বন্ধুসনে পীরিতি করি 

কেবা কোথা ভাল আছে ॥৯১৭ 

(৫) 

“অথ অনুরাগ” 

উধাসে রোপিল গাছ সে হইপ 

কান্ুর পিরীতি বাহিরে সরল 

অন্তরে গরলময় ॥ 

সই, কেন মিঠ পে ইক্ষুর গুড়। 
পরের বচনে * রাখিনু বদনে 

থাইন্ু আপন মুড়॥ ঞ 

' চাহিতে চাহিতে লাগিল জিভাতে 

পহিলে লাগল মিঠ। 

মোদক আনিয়। তিয়ান করিয়া 
তবে সে লাগল মিঠ॥ 

আগুনে চড়া 

বিসরি আপন ভাব। 

চণ্ডীদাখের হিয়া পিরীতি করিনা 
কেবা কোথা পায় যশ ॥ ৪৭1৮৭ 

৬) 
বলে'বাল। বলে কেন গৃহ গুরু জন। 

ছাঁড়িতে নারিব আমি শ্তাম চিকন 

ধন। 



৩৭২ 

সেই এত ভয় মনে বড় বাসি। 

অচেতনে থাকি নাহিজাগি দিব! 

বীরভূষি। 

সেরূপ লাবণ্য মোর হিয়ায় লাগিয়াছে। চণ্তীদাসের ভনে 

হিয়! হতে পাঙ্জর কাটিয়। যায় পাছে ॥ 

[ 5র্থ বর্ষ। 

সন্দেহ মোর মনে 

কালার সরবস বাশী ॥। ৩৪।৭৫ 

এ [খণ্ডিত পুথি প্রপ্তি স্থান এ] 
টি 

নিশি ॥ বসিয়া বগতিপুরে, পড়ম্বা পড়ন পুড়ে 

আলসে আইসে যদি ছুটি'অআীখি। . 
শয়ন করিয়] থাকি গে। একাকী ॥ 

এমন পিয়ারে ছাড়িতে যেবা বলে । 

তোমর। বলিলে তবে খাইব গরলে ॥ 

কালারূপে নিছনি নিছিয়। দিস্থু কুলে। 

যে বলে বলুক লোকে সকল গোকুলে ॥ 

পুরুক মনের সাধ ধরম যাঁউক দূরে । 
কানু কানু করি নীর নিরবহি ঝুঁরে ॥ 

চণীদাস বলে রাই এমতি চাই, বটে। 

সজনে পিরীতি হইলে কতু নাহি ট্রে ॥ 

হেন কালে একঃ রসের নায়র, 

, দরুশন দিল মোরে ॥ 

সে ঘেচাহিল আমার পানে; 

তায় হানিল মদন বানে, 

সেই হৈতে মন, করে উচাটন, 

ধৈরজ না ম্লানে প্রাণে ॥ 

সে রসের পুতলি বালা, 

তায় মদন'মোহন লীল।। 

চেতন সহিতে চড়ি মনো রথে, 

, করএ বিবিধ খেলা ॥ 

৩২৭৮ পাণ ভয় করি মনে, 

(৭ 9 তারে ছাড়িতে চাহিয়ে মেনে। 

সজনি আলে মোর সই। « বাড়িল মদন, করিল রমণ, 

তিলেক দাড়াঞা শুনিয়। যাও আপন রমণি সনে ॥ 

গ্রামের বাশরী ছখ কই ॥ প্র 

কাশ্ুর বাশীটি দুপুরে ডাকাতি 
সববস হরি লৈল। ৃ 

হিয়া দগদগি পরাণ পাগলি 

কেন বা এমন কৈল ॥ । 

এমতি ব্যাতার ন। বাব তাহার 

পিরীতি যাহার সনে। , 

গোপত করিয়া কেন যা বধিলে 

বেকত করিলে কেনে ! | 

দোষ পরিহর বাশীটি সুন্দর 

সো হুয় তাহার দাসী, 

সে জগত জননী উম। 

রাখিতে নারিল আম! । 

দেখিঞ| সেরূপ, নবীন পিরীতি, 

জাতি কুলে দিল সীম ॥ 

যত মনে করি বাধ! 

তবু রজক রমণী সাধ] । 

চণ্ভীদাসে বলে, নবীন পিরীতে, 

জীয়ন্তে হইলাম মর1॥ 

(৯) 

তার পর দিনে ' দেবি আরাধনে 

বসিলাম যতন করি। 



৬ষ্ঠ সংখ্য। | ] প্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী । ৩৭৩ 

তয়িশুত দিনে দেবা পরসর (৯০) 

আঙিনার গেখনু গোরীণ ছুরতি দুর সে' প্রেমরতি পুসে 
হরে মন চলি গেল কেন। এক......রস ভঙ্গ । 

'দ্খিএা সে রূপ নবীন পিরীতি স্মরণ এমতি যানিঞা রসিক দেখি ঞ] 

মর লইল! যেন ॥' * করিবে সেনারি সঙ্গ ॥ 

শুন শুনদেবী তোমা আমি সেবি রঙ্সিক জানুত রসের চাতুবী 
বিফল হইল মোর। সেই সে তাহাঁর নোণায় সোহাগা যেন। 

পুণ্য ধর্ম গেল মোক্ষার্দি স্কল * রসের পরাণে প্রেমের পিরীতি 

চরণ না প্যালাম তোর । 

দেবী কহে পুন শুনহ বচন 
বিরোধ নাবাপ তুর্ম। * 

বহু ভাগ্যের উদয়ে স্বভাব যোগ বলে 

জানি আমি ॥ * 

জনম সফল জর] মৃত্য গেল 

ঘুচিল যতেক দায়। পন 

হরি হর ব্রহ্ম পিক কথা 

ধেয়ানে নাহিক পায় ॥ 

শিরীতি রতনে করিবে তন 

আমার বচন মানি 
্ 

তয় শুদ্ধরতি স্বরূপেতে স্থিতি 

প্রেম অন্সারি গুনি॥ 

ইহা বৈ আর নাহি সারাধার 

জানিবে জগত মাঝে । 

আমি হেনকত দেব দেবী গেলে 

কে করে তোমার কাজে ॥ 

চণ্তীদাসে কম এই সত্য হয় 

স্বভাব স্বরূপ দেহ! । 

বাগুলি বচনে সত্য জানি মনে 

ধোবিনী সঙ্গতি নেহ। ॥ 

মিশাইঞা1। আছে তেল ॥ 
ন! দেখিতে মরি দেখিলেকি করি 

হিয়াঁয় ভিয়ায় থব। 

আপন। বেচিঞ তাহারে কিনিব 

লোকাপেক্ষ! নাহি নিব। 

লোক কুবচন গুরুর গঞ্জন 

৮. যানিলাম বিষে। 

চগ্তীদাসে বলে, গোপত না৷ হলে 

পরকীয়া হব কিসে ॥ 

(১১) 

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি 

দেহরতি নাহি রয় । 

প্রকৃতি প্রভাবে স্বতাবে রাখিবে 
* একথ! কহিতে ভয় ॥ 

অনলেতে ঘৃত যদ্দি হয় স্থিত 

তাহার তুলন। সেই। 

ক্লোট্যে কোন জন আছএ এমন 

যাজন করেছে সেই ॥ 

পুরুষের রতি শৃন্য দিয়া তথি 

প্রকৃতি রসের অঙ্গ । 

প্রকৃতি হইঞা পুরুষ আঁচে 
করিব সে নারির সঙ্গ ॥ 



৩৭৪ 

উলটাঞা রতি অতি বিপরীতি 
প্রেমরতি অতি লয়। 

চণ্তীদ্বাসে কয় দেহ রতি নর 

ধবদূপাত নাহি হয় ॥ 

ট 

(১২) 

কামের স্বরূপ নাহিক উহাতে 

রাগের রূপে বয় । 

একান্ত করিয়! 

মান্য জন্মাবেশ তয় ॥ 

নিষ্কাম হইয়! রাথারতি লঞ। 

একান্ত করিয়৷ রনে। 

তবে সে জানিবে, দেহরতি শুন্য 

প্রকৃতি জানিতে পাবে॥ 

রাগের সাধন প্রেম রতি "ণ 

দেহরতি নাহি রবে। 
পুন ইহা হঞ্চে অন্য অন্য মনে 

তবে সে নাহিক পাবে। 

চৈত্র রূপার নিগুঢ করণ 

এই সে কহিলাম সার । 

চণ্ীদাসে কয় কামান্থুগ। নয় 

যেন সে করাত ধার ॥ 

(১৩) 

মেঘের বিদ্যুৎ চান্দের উদ্দিত 

বাম করে যেবা ধরে। ' 

তোমার আমার রসের চাতুরী 
আঁভাষে বুঝিতে পারে ॥, 

আভাষ বুঝিলে  সর্বজলনিধি 
বসপদ হইল পার । 

মানুষ মুরতি « হিঙ্গোল আকুতি 

অরুণ বরণ আঁখি। * 

বীরভূমি। 

_জবাতর পাখা 

প্ররুতি হইংঞা " 

[ ৪র্থ বর্ষ 

দাড়িত্ব কুসুম বরণ স্থযম 

যেন 7সীদামিনী পাখী ॥ 

অবাপুণ্পে থাকি 

ভিনভেদ নাহি হয়। 

একটি করএ গমনাগমন 
শি 

সাধন নাহিক পায় ॥ 

রক্তুপন্ন পর ! রক্তবর্ণ ঘর 

বক্তবর্ণ গঞ্চনধী। 

রঃ এ এ 

হিক্রোণ বাগেধ মানুষ ভজন 

হিঙ্গোল স্থানের সেব।। 

কিব' নরনারা* গন্ধবর্ব কিনরী 
কিব। দেবী আর দেবা ॥ 

কিবা,মুগ পাথী কিবা বৃক্ষ ঝাকি 
কিবা কীট জলচর । 

হঞ্জোল রাগেতে আরোপিত হলে 

হিঙ্গোল বরণ তার ॥ 

হিঙ্গোল রাগেতে কহে চঙীদ্রাস 
হিঙ্গোল পাখীর ঠাই। 

হিঙ্গোল রাগেতে যে জন ভজিবে 

সে জনা মানুষ পাই॥ 

অপর একখানি চণ্ডীদাঁস পদাবলীর 

থগ্ডিত পুথিতে “চৌদ্দভূুবনে ভুবন 

তিন' ইত্যাদি পদটির টীকায় কয়েক 

স্থলে ব্যাখ্যা লিখিত আছে। পাঠক 

বর্গের নিকট ব্যাখা সমেত সেই পদটির 

এই স্থলে একটি অনুলিপি প্রদত্ত 

হইল-_ 



১ষ্ঠ সংখ্যা। [ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী । ৩৭৫ 

৪ কপ্পুর চন্দন,শাতল জলে। 

যেমন আনন্দ লেপন কালে ॥১' 

চৌদ্বতুবনে ভুবন তিন। তাপিত জন সে আনন্দ পায়। 
সপ্তম আখর তাহাতে চিন ॥২ শীততীত জন দুরে পলায় ॥১২ 
দুইটি আখর সদভ'স্থিতি | পঞ্চরস আদি একত্র মিলি! 

'তনিটি পরসে উপজে রতি ॥৪ যেযার শ্বভাবে আনন্দ কেলি ॥১৫ 

নির্জন কাননে আছয়ে ঘর । অসম আখর করয়ে যবে। 
দুইটি আখর পাঁচের পর ॥৬ কনক আসন জানিবে তবে ॥১৬ 

কনক আসন আছয়ে তাখে। পঞ্চরস আদি অনুবাদ হয়। 

মননিজ রাজ টেবসয়ে তাতে ॥৮ আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥১৮ 

টীক। ১২ ভুবন তিন-ন্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল; সপগ্ড আখর--শ্বকীয়। পর . 

কীয়া; ৩-৪ দুইটি আথর-_প্রেম ; তিনটি পীরিতি ; ৫-& নিজ্জনকানন-_ 

শক্তহৃদয় মন্দির; ছুইটি আখর- পদ্ম; পীচের পর__পঞ্চমন ৭-৮ কনক 

আপন--পদ্মের ভাটা % মনসিঞ্জরাজ--পরমাত্বটী ৯-১০ শীতল--পল্ম আসন 

শীতল । ১৪-১৩ অষ্টমআখর-*-প্রেম, ভাব, রস, রতি । 
রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে বীরভূমবাপী ৬ কুঞ্জনাল বন্দ্যো- 

প্ধ্যায় ও ৬ জীউলাল মজুমদার মহাশয়দয়ের গ্রতিপাদিত অর্থ বথাক্রমে 

এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে-_ 

(ক) চৌদ্দভুবন__সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল; ভুবন তিন--ব্রজ, গোলক ও 

দ্বারকা ; সপ্ত আখর-_রাধারমণ কুঞ্জ; দুইটি আখর-_রাঁধা ) তিনটি আখর 

রমণ, নিজ্ন কানন ইত্যাদদি--রাধারমণ পরে কুঞ্জ ; অষ্টম আখর-_স্থ' অর্থাৎ 

'রাধারম্ণ কুঞ্তস্থ' 

(খ) চৌদ্দ ভুবন+--সপ্ত সর্গ ও সপ্ত পাতাল,--ভূলোক ভূবলে ণক ; 
হ্বলেশক, মহল্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোকঃ এই, সপ্তস্বর্গ ; অতল 

চিতল, স্ুতল, তল, ওলাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল ভুবন তিন 
গোলোক, বৈকু্ঠ শ্রীবৃন্দাবন ; মনসিজরাজ অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এইরূপ ভবের 'ব্যাখ্য| দিয়া,ছেন-_ 
চতুর্দিশ ভূবন--চতুর্দশ ইন্ত্রিয় বিশিষ্ঠ দেহ-_5তুদ্দশ ইন্দ্রিয় ষথা--পাঁচ 

জানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্শেন্ত্িয় ওচারি অন্তরেন্রিয়? ভুবন তিন_ভাব, কাত্তি ও 

বিলাস; দুইটি আখর-_তাব ; তিনটি আখর- বিগ্লাস, নির্জন কানন ইত্যাদি- 



সির ধীরভূমি। [ ধর্থবর্ষ 

পঞ্চভূত আত্মার গর, বা কান্তি ও বিলাসের পর ছটি আখর “ভাব”; কনক 

আসন-_-ষটচক্রমতে হ্ৃদয়স্থিত বত্র বেদিকাঁ্ধ অভিন্ন মদন শ্রীরাধাকুঞ্ সহ 
বিবাজ করেন) পঞ্চরস--শান্ত দাস্ত, শধ্য, বাসল্য ও মধুর ; অষ্টম আখর 
--ণজ্৪” ভাব কান্তি ও বিলাস এর পর গজ" অর্থাৎ "ভাব কান্তি বিলাসজ্ঞ 

পঞ্চরম ইত্যাদি মধুর ব| শূঙ্গার রদই সবব প্রধান রস। 
শীশিবরতন মিত্র । 

করুণা | 
ধুলার মাঝারে রচি' দীন শখ্যাথানি 

আমি ত ঘুমায়ে ছিন্ধু, জীর্ণচীর টানি 

আলস দ্রেহের? পরে । কোন্ শুঁভক্ষণে 

তুমি আসি দীড়াইলে প্রশান্ত আননে' 
মহিমাম্ডিতমূ্ি সর্বগ্রানিহরা, 
নির্মল নয়ন ছুটী করুণায় ভরা, 

পবিব্র সুনূর বেশে । শান্ত নিপ্ধ করে 

মুছে দিলে খুলিচিসব, মন্ত্র'দিলে পড়ে, 

শিখালে সেবার ব্রত; তাই দেব আঙ্গি, 

আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠে উঠিয়াছে বাজি 

তোমারি স্নেহের গান! হে গুরু আমার! 

তুমি ঘুচারেছ মোর লজ্জা দীনতার, 

তাই আজি স্পর্ধ। মোর ; তাই বারে বাবে 

ক্ষুদ্র পুজা! লয়ে আসি মন্দিরের দ্বারে 

যুড়িয় অগ্জপি। 
হ্দি কোন সন্ধাবেল। 

কে তরি" উঠে মোর বিয়া একেলা 

হেন গীত, হেন বাণী, যার শোভা হাঁসি 

কিছুদিন সকরুণ বেড়াবে ভাসি, 

নয়নে অধনিবে জল; নিন্মল প্রভাতে 

জ্যোত্ন্সীমাখ: রজনীর বিদ্বায়ের সাথে 
যদি কভু গেঁথে আনি হেন মালাগাছি 

সুরভি কুম্ুমে, গন্ধ যার রবে বাচি 

প্রাত সমীরে, হে গুরু আমার ! 
রি গে! তোমারি দয়া? করুণ। তোমার। , 

জ্রগিরিজাভূষণ দেচৌধুরী। 



৪র্ঘ বর্ষ ] কাণ্তিক, ১৩২১। [ ৭ম সংখ্যা! । 

বীরভূমি। 
যখন তারত শৈলশিয়রে প্রথম জাগিল দীপ্ত রবি, 

তখনও কি তুমি ছিলে বীরমাতা শত বীরশিশু বক্ষে লতি? 
যখন ভারত-গৌরবগিরি অন্বর চুমি শুত্র শির, 
তুমি কি তখনও রত্নঘুকুটা বক্ষে ধরিয়! লক্ষ বীর? 
ভারতপুত্র ক্ষত্র বখন চমকিল ধরা বীর্ষেয তার, “ 
তখন তোমার বীরপদভরে কম্পিত ছিল শক্তি কার? 

নাচিল যখন ভারত সাগর বীরের রক্তে রক্কময়, 

ছিল কি তখন অজয় প্রান্তে রুধির কীন্ডি চিহচয? 

শোঁণিত বহি মসীতে এ নামে লিখিলে কখন কীষ্ঠি তব, 

আজিও গর্বে ভাতি,ছ ললাটে গৌরবময় নিত্য নব? 

রক্তনদীর উপকূলে কবে কে রাখির। পিল ভক্তি মূল, 
ফুল্ল ফুলের কাননে কুঞ্জে ভরিয়। উঠিল পুণ্য কুল? 
নীরবে বদিল সে মহাতীর্ঘে যোগানুরক্ত ভক্তচয়, 

সাধন তরুর শিপ্ধ ছায়ার প্রকাশিল পথ মুক্তিময় ; 

কোমল গভীর শতেক কণ্ে গাহিল উচ্চে সত্য নাম, 

দ্বিশত পদ্মহত্ত উঠিয়৷ পরশিল দূরে দিব্য 'ধাম 
অধুত আত্ম আদিল ছুটির! গাহিতে তাদের মোক্ষ গান, 
লক্ষ চরণ পুল্লকে নাচিয় তুলিল তাদের হর্ষ তান; 

তক্ত বীরের তক্তিতে কবে লিখিলে,এনামে কীর্তি তব, 
আজিও গর্বের ভাতিছে ললাঁটে গৌরবময় নিত্যনব ? 

কে ভাসায়ে দিল ভক্তি-কানন পাগল প্রেমের বন্াঘায়? 

ভাসিয়া চলিল শতেক আকুল-যুগ্ধ বিভোর আম্মা তায়; 
কোন অসীমের আশায় ছুটিল লভিবারে কোন পিম্ৃকোল, 
লক্ষ্য বিশ্বীন উদাস সকলে ভুলিল কি 'এক স্তব্ধ রোল 



৩৭৮ বীরভূমি 

কত গতিহীন পৰলবারি মিশায়ে প্রেমের গঙ্গাধারে, 
আসিয়! পড়িল কোন আশাতীত অন্ত বিহীন শাস্ত পারে; 
শান্তি লভিল শীতল সলিলে কত পাপতাপদগ্ধ মন, 

আম্মহার! সে মিলন সাগরে পুলকে ভাসিল বিশ্বজন ; 

(প্রেম সাগরের অমতে কৰে লিখিলে এ নামে কীন্তিতব, 
আজিও গর্ষব ভার্তিছে ললাটে গৌরবময় নিত্য নব ? 

কে শুথায়ে দিল সুধার গাগর্ কে করিয় দিল ভম্ম সব? 
গুষ্ষ প্রেমের তটিনীর কূলে কে জাগায্মে দিল আর্ততরব ; 
কোন সমাধিতে মিশরে ০ ল সে ক্ষত্রবীরের রক্তধার, 

ফুটবে নাকি সে কানন কুঞ্জে ভক্তি কুম্থম ফুল্প আর? 

সাধক কোণায়? ভক্ত কোথায়? শুধু নিমেধের স্বপ্ন একি? 

শব্ধ সকলি, নীরব সকলি কেবল শুশান ভস্ম দেখি ! 

কোথা তাপসেব সাধনকুঞ্জ কোথ।! দেবালয় পুণ্যময় ? 

কোন অতীতের' গুপ্ত গহ্বরে, পলকে সকলি লুপ্ত হয় ? 
শশান ভদ্মে জননি! কখন লিখিনসে এ নামে কীর্তি তব, 

আবার কখন ভাতিবে গর্কে গৌরবময় নিত্যনব ? 

ভোলানাথ সেন। 

রস্্ীভী্মদেবের স্তব। (৪) 
শিতবিশিখহতে। বিশীর্ণদংশঃ 
ক্ষতজপরিপ্লুত অততীয়িনো মে। 
প্রসত্মভিসসার মদধার্থং 
স ভবতু,মে ভগবান্ গতিমুকুন্দঃ ॥ 

' আমায় বধিতে হাস্ত-মুখে যে সময়, 
সমাগত হইলেন হরি দয়ীময় । 



ভীল্মদৈবের স্তব । 

সে সময় স্বশাণিত, মোর তীক্ষ শরাহত, 

বিধ্বগ্ত-কবচ তীর শ্রীঅঙ্গ সুন্দর । 
শ্যামকায়ে রর্ত*ধারা ঝরে ঝর ঝর ॥ 

স্বহস্তে বধিতে মোরে, অগ্রসর ক্রোধভরে, 

সে মুত্তি তোমার হরি করি দরশন 
'অপার আনন্দে আমি হইনু'মগন ॥ . 

দেখিয়া সে কার্য ₹তব,, সাধারণ জন সব, 

অন্ভুনের পক্ষপাতী ভ।বিল তোমারে, 

আমি বুঝিলাম কৃপা আমারি উপরে ॥ 

কুরুক্ষেত্র রর মহাঁরণে, দেখিলাম এ নয়নে, 

এহে মুকুন্ন, যে অপুর্বৰ তোমার মুরতিঃ 

সে মুক্তি হউক মোর চিরন্তন গতি । 

যুগে যুগে নরকুল ভাবিসে প্রকাশ 
লভিকে চরণ তব ওহে শ্রীনিবাস এ 

মানবে সংগ্রাম করে, হত হয় পরস্পরে, 
রক্তে কলুষিত করে আনন্দের ধাম, 

ক্ষুদ্র স্বার্থ লালসায় পুণ তার প্রাণ। 

মানুষ তোমার ভুলে, হিংসার আগুণ হেলে, 

তোমার প্রেমের র্ধি করয়ে লঙ্ঘন, 
তুমি কিন্তু অকরুণ নহ কদাচন ! 

মানবের প্রতি তবুঃ ' উদাসীন নহ কঙু, 
সমরেতে হও তুমি সত্যের সহায়, 

যুদ্ধ ক্লেশ সহ কর প্রসন্ন হিয়ায় । 

মান্সুষ মানুষ পরে, তীক্ষ অস্ত্রপাঁত করে, 

বহার রক্তের গঙ্গা মানুষের দেহে, 

জানেনা এ অস্ত্র-জ্বালা কেন জন হে ॥ 

৩৭৯ 
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মানুষের অত্যাচার, নিজ দেহেঅনিবার, 

সহা কর তুমি হরি প্রসন্ন অন্তরে, 
' তবু নিত্য কৃপা রূর মানব নিকরে। 
মানব স্জন করে যথা হলাহল : 
সে যুদ্ধ-স্থলেও তুমি ভকতবগসল ॥ 

হিন্দু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী। 
( প্রতিবাদ ) 

ইউরোপের যুদ্ধ ও তাহার ভবিষ্যদ্বাণী । 

গত আশ্বিনের “প্রবাসীত্তে” শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধুবর শ্রীধুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 
“বিশ্ব সভ্যতায় হিন্দু-সমাজেব বাণী”,--এই গভীর, চিন্তাপুর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া 
ইউরোপের বর্তমান র্াষ্্ীনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহার দূরদর্শিতার যথেষ্ঠ প্রমাণ 
পাইয়াছি। কেনন! শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন যে চারি পাচ 
মাস পূর্বে এই প্রবন্ধটি তাহার হস্তগত হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে, এই 
প্রবন্ধে স্পই ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী কর! হইয়াছে । সেই ভবিষ্যদ্বাণী, ছুর্ভাগ্য বশতঃ 
ইউরোপে আজ কার্যে পরিণত হইয়৷ গেল । 

সম্পাদকীয় মন্তব্য। 

কিন্তু এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে, সম্পাদক মহাশয়, যে মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন, 

তাহ৷ প্রবন্ধের অনুকূল নহে, প্রত্বিকূল। হিন্দুসমাজের যে ছবি, প্রবন্ধ-লেখক 
আকিয়াছেন, সম্পাদক মহাশম্স তাহার সত্যতা নম্বন্ধে স্পষ্ট অস্বীকার না করি- 

লেও;--সন্দেহ করিয়াছেন । ; প্রবন্ধের আলোচ্য অনেকগুলি মতের এক দেশ- 

দর্শিতীও মন্তব্যে বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখান হ্ইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক বলেন 
পাশ্চাত্য দেশে এখন হিন্দুমমাজের আদর্শ ও গঠন প্রণালীকে অনুসরণ করিয়া! 
সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে । সম্পাদক মহাশয় বলেন, ইহা জম ! 
হিন্দুর “বর্ণাপ্রম ব। জাতিভেদের কাছে ঘেঁস দুরে থাক, যে যে দেশে জন্ম ঝ 
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বংশানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ছিল, আভিজাত্য ছিল, তাহা হইতে সেরূপ বিভাগ ও 
আভিজাত্য উঠিয়! যাইতেছে ।” প্রবন্ধ লেখক বলেন,_-ইউরোপে “অর্থ আছে 
ভোগবিলাঁদিতা আছে, শুধু নাই শিব, মঙ্গল।” সম্পাদক মহাশয় বলেন,_- 
“এ কথা স্বীকার করা যায় না।” ভোগ ইউরোপও যেমন করিতে *্চায়, 

আধ্নুনিক হিন্দুও তেমনি চায়) তবে শক্তি্ান ইউরোপ ভোগ বাসন! চরিতার্থ 
করিতে পারে; অক্ষম, হিন্দু পাঁরে ন1। গার্থক্য *বাঁসনায় নহে, শক্তিতে। 
প্রবন্ধ লেখক বলেন প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রতিযোগীতা সমগ্র সমাজব্যাপী 
ছিল না, ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে আরদ্রু ছিল। ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণের প্রতিযোগী; 

অন্ত বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রতিযোগীতা ছিল না।” সম্পাদক মহাশয় 

একেবারে মন্তুদংহিতা খুলিয়। দেখাইতেছেন যে ব্রান্ধণের তখন মাংসবিক্রেত। 

স্ুদজীবী তৈলবিক্রেতা/ শুদ্রের ভৃত্য এমন কি জুয়ার আডডাধারীরও প্রাতি- 
যোগীতা করিতে পরাম্মুখ ছিলেন না। 

কাল পিয়ার্সনের উদ্কির উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ লেখক হিন্ু স্প্রজনন 
বিদ্া ( 70797108) সবখন্ধে যাহা বলিতে চেষ্টা, করিয়াছিলেন, সম্পাদক মহা- 

শয় উক্ত কা্লপিয়ার্সনকেই সাক্ষী “করিয়া ঠিঝ তাহার উদ্টা সিদ্ধান্তে আসিবার 
উপক্রম করিয়াছেন । প্রবন্ধ লেখক “বর্ণ ধর্মের ভিত্তি অধিকার ভেদ” ঘোঁষণা 

করিয়। শেষে বলিতেছেন “জন্মিব। মাত্র কোন্ শিশুর কিরূপ গুণ হইবে, তাহা 

আমরা জানি 1” সম্পাদক মহাশয় বলেন, মনুষের পক্ষে এরূপ স্পর্ধা আম্পর্ধ। মাত্র । 

“জন্মগত শ্রেণী বিভাগ বিশ্বীন করা, বড়াই করা, তাহার বৈজ্ঞানিক সমর্থন করা, 
ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর নাই।” ইত্যাদি, ইত্যাদ্ি। আমরা 
সুতরাং দেখিতে পাইলাম, প্রবন্ধের প্রধান প্রধান মত গুলিই সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে ভ্রমাত্মক বলিয়া অস্বীকৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছে । 

প্রবন্ধের মূল কথাটি কি? 

্রদ্ধাম্পদ বন্ধুবর রাধাকমলের প্রবন্ধের আর্পোচিত নত গুলির প্রত্যেকটি 
সম্বন্ধে বিশদ ভাবে সমালোচন! না করিয়া, তাহার 'এই বু তত্ব পূর্ণ প্রবন্ধটির 
মূল কথাটি আমাদের শ্রন্ধার সহিত ভাবিয় দেখা কর্তব্য। কেন না এই 
প্রবন্ধের মূল কথাটি কেবল মাত্র একটি ব্যক্তি বিশেনুষর খেয়াল নহে, ইহা 
দেশের এক্ শ্রেণীর চিন্তাশীল, ভাবুক ও নিষ্ঠাবান কন্ধীকে. পাইয়া! বসিয়াছে । 
এই আদর্শকে কর্মে বিকশিভ করিয়। তুলিবার জুন্ত নানাদিক হইতে নানা- 



৩৮২ বীরভূমি 

তাবে বিশেষ চেষ্টী হইতেছে । বলিতে কি দেশের দধো যার্কিছু উদ্ধম ও 
চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে, তাহা বেশীর ভাগ এই আদশ দ্বারা পরিচালিত হই- 

তেছে। হুতরাং এই আদর্শের দায়ী, বুঝিয়। ইহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য 
করিতে হইবে। 

পবিশ্বসভ্যতায় হিনদুপমাঁজের বামি।” এর মূল কথাটি এই যে বিশ্বসভাতার 
দুয়ারে ঈীড়াইয়! আমরা ষে শুধু ;কাঁঙালের মত তিক্ষা, মাগিয়া জীবন কাটাইব 
তাহা হইবে না । আমাদেরও সমাজের গোড়ায় এমন একটা তত্ব নিহিত 
আছে, যাহাকে আমরা উদঘাটন করিয়৷ বিশ্বসভ্যতার সম্মুখে ধরিতে পারিলেই 
বিশ্বসভ্যতা তাহা দ্বারা নিশ্চিত অনুপ্রাণিত হইঝে। ইউরোপ তাহার সমাজ 
গঠনে, হিন্দ-সমাজের বাণী অনুসরণ করিবে । বন্ধুবর রাধাকমলের মতে করিবে 
না, ইউরোপে এই অনুসরণ ক্রিয়া আরস্ত হইয়া গিয়ছে। সুতরাং আমরা 
আর কেবলি ভিক্ষা! করিব না, দান করিব । 

ভিক্ষা করিব না, দান করিব 

বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে হিন্দুদমাজ আর ভিক্ষা করিবে না, দান করিবে। 

চিন্তায় ভাব্প্রবণতায় ও কর্মে বাহার বিশেষপ অগ্রসর হইয়! সম্প্রীতি দেশের 
মধ্যে ধরে, সাহিতোঁ, রাজনীতিক্ষেত্রে ও সমাজ সং্কারে, নিষ্ঠার সহিত কার্য 

করিতেছেন, তাহাদের দল মোটামুটী এইরূপ একট। ভাব ব| আদর্শ দ্বারা 

পরিচালিত হইতেছে । অদ্ধাম্পদ বন্ধুবর রাধাকমল এই দলের। তাহার 
প্রবন্ধের মূল কথাটিও তাহার নিজের নয় দলের । 

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে বে এই আদর্শটি কোথ| হইতে আসিল? 
দেশের অতি অগ্রসর দলের একশ্রেণীর দেশ সেবকের চিন্তাকে ইহা কি করিরা 

পাইয়া বসিল? গত উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে পরস্পর 
বিরোধী সে শক্তি সমূহের সংঘর্ষণ হুইয়। গিরাছে, এই আদর্শটি যে কেবল 
মাত্র সেই সংঘর্ষণণীল সানাজিক শক্তি সমূহের ঘাত প্রতিঘাত হইতে জন্ম লাভ 
করিয়াছে তাহা নর। ইহা একটি বিশেষ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। 

. ইহার দার্শনিক ভিন্তি। 

হীর্বার্ট স্পেনসার ( 1790১86 97৩5৫6৮ ) সমাজের ক্রমবিকাশের যে পদ্ধতি) 
ও যে দুইটি মাত্র স্তর ঝা সৌপানের কণী বলিয়াছেন, এবং হেগেল (7০8০1) 

বিভিন্জাতি সমুহের প্রকৃতিগত ও আদর্শগত বৈষম্যকে উপেক্ষা করিয়া, সমগ্র 



হিন্দু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী। ৩৮৩ 

শীনব সভ্যতাকে সরল রেখারমত একটানা! একট। বৈচিদ্রহীন গতি বলিয়! নির্দেশ 

করিয়াছেন, তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে যাইয়াই সমাজ-বিজ্ঞানের এই নূতন 

,দীর্শনিক ভিত্তির সমাক আবিষ্কার হইয়াছে । এই আবিষ্কার শুধু ইউরোপে হয় মাই, 

বঙ্গদেশেও ইইয়াছে। *ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ গল “উতিহাসিক তুলনামূলক বিচার 
পদ্ধাত” সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বিংশশতান্ধীর মুমাজ বিজ্ঞানের এই নূতন দার্শনিক 
ভিত্তির কথা, রো নগরীতে ঘোষণা.করিয় আপিয়াছেন | ইহারা বলেন প্রত্যেক 

জাতির অন্তনিভিত একটা বিশেষত্ব আছে (150)9700 ৮811665৪ ), অন্য সভ্যতা 

দ্বারা সেই বিশেষত্ব পর্যমাদন্ত যুহাতে না হয়, এবং অন্যান্য সভাতার সম্বখে যাহাতে 

দেই বিশেষত্বকে গৌরব দান করা যার, প্রতোক জাতিরই ভাহা কর্তবা, তাহাই 

“গিস্ন” | কাজেই বিশ্বযসভ্যতাকে হিন্দ সমাজের বাণী শনাইতে তই ভবে । 

ইহা প্রতিক্রিয়ার কল। 

উনবিংশ শভাবদীর থম ২৫ বসর বাঙালার হিন্দুসমাজকে একটি বিগ্াবের জন্য 

জন্য প্রস্তুত করিভেছিল । ডিরৌজিও ( 11৩) ৮১৮18) 1)0:0210 ) ৯৮২৮ খু 

হিন্ুকলেজের শিক্ষকের পদে *নিধুক্ত হন। নব্য বঙ্গের প্রথম নেতৃবুন্দের 

[)910510ই প্রকৃত দীক্ষা গুরু | “কিন্তু তাহার ছাত্রবুন্দ স্বাধীনতার নামে, বাক্যে 

ও কার্যে যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীনের দল ঘোর কলির আগমন 
আশঙ্কা! করিয়া হতভম্ব হইয়। পড়িরাছিলেন 1 কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্র 
ঘোষ ১৮৩২ খৃঃ খুষ্ধর্থে দীক্ষিত ভইলেন। “4১0790,)২৮ নামে মাসিক ইংরাজী 
পত্রিকার প্রধান কার্যাই ছিল হিন্দধর্থকে আক্রমণ করা । এই পত্রে মাধবনন্্র 

“11 00676 15 21950100176 00৮0 ৪7266 টিম 059 00৮6০] 

01 0117" 1069) 1019 11111001510 “যদি হাঁদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুতে ঘ্বণ। 

করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম ।” রসিকরুষণ মল্লিক স্ুপ্রিমকোর্টে সাক্ষি দিতে গিয়।-_ 
গঙ্গাজল ম্পাশ করিয়৷ শপথ করিতে বলায়, বলধা উঠিলেন__“ ] 0০ 208 91166 
10 01)9 98070015933 01 6179 (781)085 ”__“আর্গি্ঙ্গ মানি না 1” ডিরোজিওর 

(106:0219 ) *408090716 458০01৮1০১১ ঝাঙ্গীলার 'ইন্দুসমাজের ইতিবৃত্ত একটি 

তি প্রধান ঘটনা! | কেন না, বিপ্রবকালের নাঁনারূপ অবশস্তাবী উচ্ছঙ্খলত। 
সন্বেও এই এসোপিয়েসনের মধ্য দিয়াই তৎকালীন বঙ্গীয় হিন্্সমাজ বিশ্ব সভ্যতার 

. বাণী শুনিতে পাইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে* ₹০181:9 যেরূপ 
স্বাধীন চিন্তার উন্মেষের জন্য ভীষণ উপ্ভম করিয়াঙ্িলেন-_উনবিংশ শতাব্ীতে 



৩৮৪ বীরভূমি 

[)670810 ও অনেকটা বলীয় হিন্দুসমাজের পক্ষে সেইবুপ করিয়াছিলেন । তত্বাতীত 
চ075,91) 04610110 ফরাসী সমাজের সহিত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের গুরুতর পার্থক্য 

সবে, অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হ্য়। পুরোহিতের 'নিষেধ বিধি ও অসার. 

ক্রিয়াকাণড দ্বার বিজড়িত এই উভয় সমাজেই স্বাধীন চিন্তাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়াই 
প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। এবং উভয় দেশেই বিপ্লব কালে একরূপ প্রচলিত ধর্মে 
ও ক্রিয়াকাণ্ডে অবিশ্বাস, এমন কি নাধারণভাবে সংশয়বাদ ও নাস্তিক! প্রভাব 

বিস্তার করিয়াছিল। তবে ফরাসীদেশে বিপ্লব জয় যুক্ত হইয়া! ফরাসী জাতিকে 
বিখব সভ্যতার বাণী গুনাইয়া সজীব ও শক্তিশালী করিয়া! তুলিয়াছিল। পরন্ত 
1)54০র অকাল মৃত্যুতে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের বর্জন শক্তির অভাবে, 
7987020র বিপ্লব জযুক্ত হইতে পারে নাই। বিশ্ব সভ্যতার বাণী সুতরাং বঙ্গীয় 
হিন্দুসমাজ ভাল করিয়। শুনিতেই পায় নাই । 

ফরানী সমাজ যেমন বিশ্ব সভ্যতার বাণী শুনিয়া, তার সর্ব গ্রভণ করিয়! তবে 

বিশ্ব সভ্যতাকে ফরাসী সমাজ 'ও রাষ্ট্র তন্থের মূল ঝ| বিশেষ কথাটি শুনাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইয়াছিল, বঙ্গীয় হিন্দুমাজ সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই । আমর! 

ফরাসী সমাজের মত হ্নদয় উন্মুক্ত করিয়া বিশ্ব সভ্/তাকে গ্রহণ করিতে পারি নাই । 

কাজেই হিন্দুসমাজ বিশ্ব সভ্যতা দ্বারা ফরাসী সমাজের মত, সন্ত্রীবিত ও উদ্বোধিত 

হইতে পারে নাই। 1101077% 4৪০* বা বর্তমান যুগ বলিয়৷ বে পদার্থটি বিশ্ব 
সভ্যতায় আসিয়া লীল! করিতেছে-_বঙ্গীয় হিন্দু সাজে আজ পধ্যন্তও কচিৎ কোন 

ভাগ্যবান তাহার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হন | স্থতরাং বিশ্ব সভ্যতার বাণী গ্রহণ 

করিবার সময় যেমন আমর! আবেগের আতিশব্যে খুষ্টীন হইতে গিয়াছিলাম, 

[11:)0013)কে 1১৮০ রিতে আরমু করিয়াছিল", বিশ্ব সভ্যতা দ্বারা হিন্দসমাজের 

জীবনী শক্তিকে সম্যক পরিপুষ্ট করিতে পারি তাই, প্রতিক্রিয়ার ফলে তেমনি আমর! 
আজ বিশ্ব সভ্যতার কাছে পাশ্চাত্যের স্থুগ্রজনন বিদ্যার (52768. উপর জন্মগত 

জাতিভেদকে ভুলিয়া ধরিয়া, দু সমাজের বাণী বলিয়া উপস্থিত হইতেছি। যেমন 
গ্রহণের অক্ষমতা, তেমনি ধানের লঘুৃতা | ফরাসী সমাভের মত গ্রীণ খুলিয়! বিশ্ব 
সভ্যতাকে গ্রহণও করিতে পাঁরি নাই, ফরাসীঙ্জাতির মত বস্ত্র নির্ঘোষে [,1),11) 

ছাদ] ও 0৮৮0৪) মহাবাণও বিশ্বসভ্যত'র ছুরারে ঘোষণ। করিতে পারিলা* 

না। বন্ধুবর রাধাকমল কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে 1:7:552108 (?) এই নাঃ 

গুনিয়াই বিশ্বসভাতা হিন্দু-সঘাজের জন্মগত জীতি,চদ ভ্ীণ রানে । 



পম সংখ্যা] | ] হিন্-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতারর বাণী। ৩৮৫ 

কেনদান করিতে পারে ?. 

বিশ্বপভ্যতায় এখন [00511] 40০ বা বর্তমান যুগ বলিয়া একট। জিনিষ 

আসিয়া পরড়য়াছে। ' বিখসত্য তার কাছে এখন কিছু লইয়! উপস্থিত হই'তে 

হজে, বর্তমান যুগের মধ্য দিয়। তবে তাহার কাছে যাইতে হইবে। নতুব! 

বিশ্বসভ্যতা! আসিয়! পড়িল বর্তমান যুগে, আর আমি াড়াইয়] রহিলাম মধ্য 
যুগে. সেখান হইতে বিশ্বসত্য তার লাগাল পাইব কি করিয়া? হিন্ু-সমাজকে 

ধাহার। বর্তমান যুগে না আনিয়াছেন, তাহার! আজ বিশ্বসত্যতার দ্বারে হিন্দু- 

সমাজের বাণী লইয়। যাইবার জন্য কোমর বাধিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্ত মহৎ 

কিন্তু অকৃতক।ধ্যত। স্থুনিশ্চিত। 

স্বামা বিবেকানন্দের জীবন এবং পাশ্চাত্য ও অন্যদেশে তাহার বক্তৃতা- 

গুলি বিশ্বসত্য তার হিন্দু-সমাঞ্জের একট। বাণী পৌহাইয় দিয়াছে সন্দেহ নাই, 

কিন্তু এই দানের পুরে স্বামীজীকে কি পারমাণে বিশ্ববতটতার বাণী হজম 
করিতে হইয়াছে, তাহ] "কি বন্ধুবর রাধাকমল* ভাবিয়া দেখিয়াছেন; শৃদ্র 

নরেন্দ্রনাথ দন্তকে বেদান্তের গ্ুচারফ ব্বামী বিবেকানন্দ হইবার পৃর্ধে চিন্তায় 

ও কার্যে কতকটা 1০061 ৪০ বর্তমান যুগের এরকক্গন মানুষ হইতে 

হইয়াছে তাহা! কি তিনি চিগ্। করিয়াছেন? বিবেকানন্দের হিন্দুত্বের বড়াই 

করিবার শোক অনেক, কিন্তু হিন্দু-সমণজের কুসংস্কারের উপর তাহার তা'ষণ 

, আগ্নেয়গিরির গৈরিক-আব কয়জন অনুসরণ করিতে সক্ষম ? 

এ যুগে রাজারামমোহনই সর্ব প্রথমে বিশবসভ্য গার নিকট হিন্দুসমাজের 

বাণীকে বহন করেন। অবশ্ঠ রাজার কার্য ইহা অপেক্ষাও অন্তান্ত দিকে 

আরো! ব্যাপক ও গুক্তর দায়ীত্বে পুর্ণ ছিল্ল। কিন্তু এই রা বিশ্বসভ্যতাকে 

কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! শিক্ষিত বাঙ্গালী কি আজ ৮১ বৎসরের 

মধ্যেও সম্যক বুঝিয়। দেখিবার অবকাশ পাই । 

ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্রের “51875 00695885 0০ 1-010109” যাহারা পাঠ 

করিয়াছেন, তাহারা অবনত শ্বীকার করিবেন শবে এই বাঙ্গালী হিন্দু বিশ্ব- 

সভ্যতার দুয়ারে হিন্তু-সমাজ এবং সেই সঙ্গে সুমগ্র প্রাচ্য ভূষির কি মহাবাণী 

ঘোষণ। করিয়া গিয়াছেন | বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে হিন্দুঃসমাজের বাণীর শ্বাস 

ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত তিনি বজনির্ধোষে বলিয়া গিয়াছেন_-“/6 
$/20 120 21210100118007-1750 21] 56052665517 00517 2/5017005ত 



৩৮৬ বীরভূমি । [ ৪র্থ বর্ষ। 

706০0119171665, 2170 90 16 006177 01215 110 [5051025 211151000, 

৭0111 নিট) 100 60] [:80991150065? নামক বক্তৃতায় খুষ্টান পাদরীদের 

বহিবাক্রমণ হইতে হিন্দু-ধন্মকে রক্ষা) করিবার জন্য তিনি বলিতেছেন-- 

£/0100165170017) 985 0175 0300 01 0৮ 00167070818 2. 00516 061901)%: 

5102] 250:900101) গ ছ ্গ 10061010600 0717 511 ০1৪ 10107217010 

91705 [60000801081 325, ০, * *,% 11055 010 00 

0169179) 01069 59. শুন 1779.511)50 1700 090 0069 1)9104150 06 

57656 50106 % ২6 ৮6170791910 1151)15 20 065০9595 ০9 

2701606 107019 1 ৪: 7০99৮170109 11095101701. 15517 
10017010165 10110005 01 018616092 09£ 0015 [01101955 16550.” আবার 

তিনি বলিতেছেন__«]7 [10019100016 0179৮. 11 20 00001 ০9010005) 11) 

076 1111700 50111901155, 00010 0021) 11) 21) 001791 50111960105) 179৬6 

20001090555 06 076 95011165581 1)15110105 ০০০1) 21810912051 200 

108011651 091010660 ॥ ও 

কিন্তু হন্দু-লমাগ্জের এই “বাণী ঘোষণী। করিবার পূর্বের বিশ্বসত্যতার নিকট 
তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি ?--4485 (7০ 501) 096 03090) 1 10956 0066 

0, 165585, 09৮ 85 006 5011015 9101501571] 26017610010. 1 19৮০ 01096 

[29016.১ 

বিশ্বসভাতাকে গ্রহণ ন1 করিয়া,_-বিশ্বসভ্যতাঁকে কিছুই দেওয়া যাঁয় ন1। 

রামমোহন, কেশ্বচন্দ্রঃ বিবেকানন্দ, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাণ, কবি রবীন্দ্রনাথ 

প্রভৃতি ধীহাব! বর্তমান যুগে শিশ্বসভ্যতার ছুয়ারে হিন্দু-সমাঞ্জের কোন কোন 
বাণীকে বহন করিয়াছেন,_তাহঃর। গ্রতোকেই এই বিশ্বসভ্যতার মধ্যে 
আগে জন্মলাভ করিয়া দ্বিজ হইয়া পরে এই দ্াযীত্রপুর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। 

কিন্তু সম্প্রতি এই দাও চি লোকের মধ্যে এমন একটি ভাব যেন 

অলক্ষিতে আসিয়া পড়িয়্াছে__যে আমর] কেবলি দ্রিব-কিছুই লইব না,_- 
কেননা-_-“£মোক্ষমূলর বলেছে আধ্য” (11) শ্রন্ধেয় শ্রীণন্ত এ, কে কুমার 

স্বামীর মধ্যে এই রকম একট। ভাব আমর লক্ষ্য করিয়াছি । হিন্দু-সভ্যুতা 

ব] &.৮ পাশ্চাত্য কোন কিছুর দ্বার! পরিপুষ্ট বা বিকাশ লাভ করিতে পারে 

ইহ তিন্ভাবিতেই পাবেন না। তাহার মতে উভয় দেশের আদর্শ এত 



দম সংখ্যা । ] হিন্দু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী । ্ ৬৮৭ 

বিভিন্ন যে তাহাদের সংমিশ্রণ অর্থেই একের দ্বারা অন্যের বিনাশ । 16111919 

5001 817 ৪00101017) /0010 ৮9 110095911016 11) 50 19425 ৮116065 

[08 196 1000211 250০191৬6-৮--10)5 175958£6 01 078 £.95-32. 

তিনি স্পস্ট ঝলিতেছেন-_5০এ ড]] ১৪ ]00590, 206 ৮) ৮1) /00 

90108550115 95811011966, 00৮ 10) 1081 7011 ০010109050০ 006 

00100115 9100 01111588107) 01 1)010091)165”--0-387, 

ভাব প্রবণতাষুলক স্বদেশপ্রেমের আতিশয্যে [ 20010851 105911517) 

01105911560 80107211512 1 আমরা লব্বপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল স্বদেশ- 

প্রেমিকদের এই সমস্ত উক্তির সসারত! খুঁজিবার অবকাশ পাই ন। শ্রদ্ধেয় 

কুমার স্বামীর এই মত আমর] দৃঢতার সহিত অন্বীকার করি। ইহা ষে 

কেবল একদেখদশাঁ ও' ভ্রান্ত তাহাই নয়; ইহা দেশের মধ্যে কোন কোন 
বিষয়ে উন্নতির শ্ত্োতকে বাধ! দিয়া--বিষম কুফল প্রসব কবিতেছে। এবং 

ইহার তীব্র প্রতিবাদ অত্যন্ত আবশ্তক হইয়৷ পড়িয়াছে। ? 

আমরা পুর্বে দেখাইয়া! আসিয়াছি যে যাহাঁরাই হিন্দু-সমাঞ্জের বাণীকে 

বহন কবিব'র ম্পর্ধ। কবিয়াছেন-৮তাহারাই বিশ্বসভ্যতাকে স্বপ্রথমে বিশ্ষে 

রূপে হজম (50025500119 85511711206 ) করিয়। লইয়াছেন। দান (০01,01- 

0০ ) করিতে হইবে কাহাকে ? বিশ্বসভ্যতাকে। শ্ুতরাং বিশ্বসভ্যতার 

কি অভাব তাহাত আগে বুঝিতে হইবে__সেজন্ত বিশ্বসত্যতার সহিত 

.বিশেষরূপে পরিচিত হইতে হইবে ? নতুবা-বিশ্বম।নব সভ্যতার কোন্ স্তরে 

গিয়া পৌছিয়াছে এবং কি খুঁঞ্জিতেছে__তাহা না বুঝিয়া_মধাযুগের পঙ্গু 
আমি-_আঙ্গ হঠাৎ টিকির মধ্যে 91০07101র তত্ব লইয়া, আর 17175210109 

বিদ্যার স্বন্ধে জন্মগত জাতিভেদটাকে চাঁপাইয়! দিয়া, বিশ্বসচ্যতার দিকে 

দান করিবার ন্ট ঝুঁকিয়া পড়িলে খুব আশঙ্কা হয় -বিশ্বস ভ্যতার হস্ত স্পর্শে 
আমাকে শ্রবণেন্দ্িয়ের ব্যথা লইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে। বিশ্বসভ্যহার 

নিকট অষ্টমবর্ধীয়। কণ্ঠার বিবাহে, গৌরী দানের”মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি__ 

কেননা তাহাতে সত'ত্ব ধর্ম বেশী রক্ষা পায়। কন্তা যৌবনে পদার্পণ 
করিয়া_-বর্দি বিবাহিতা না হম, তবে সে সতীত্বধর্শ্ম রক্ষা করিবে না। এই 

আশঙ্কা ও ঘুর্তির উপর বাল্যবিবাহকে দাড় করাইয়।;__অষ্টমবর্ষীয়। বিধব। 

কণ্ঠার বিবাহ বদ্ধ করিতেছি,_কেননা--বিবাহ অপেক্ষা ব্রন্ষচর্ষ্য উচ্চতর 

আদর্শ। সেখানে সতীত্ব ধর্্দ আপনিই রক্ষিত হইটর ;-_-কেন্না তাহার। যে 



৩৮৮ বীরভূষি। [ ৪র্থ বর্ধ। 

বিধবা । বরং যুক্তি বলিবে যে কুমারীদের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার্থে যে বার্থ আছে-_ 
বিধবাদের তাও নাই? স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আদর্শের খাতিরে ব্র্গচর্য্য পালন 

করিতে হইবে আর আপন ইচ্ছায় যে কুমারা ব্রহ্মচর্ধ্য পালনে কৃতসংকল্প 

তাহাকে বাধ্য করিয়া,যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে (অবশ্তর প্রতিযোগিতা 
জাতির গণ্ডীর মধ্যেই থাকিব (1) বিবাহ না দিলেই 'জাি যাইবে। "হিন্দু 

সমাজের এই সমস্ত বাঁণী বিশ্বসভ্যতাঁর নিকট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ঢাকিয়া 

যাহার] লইয়। যাইণার জন্য আঙ্জ পথে 'বাহির হইয়াছেন, তাহার! প্রতি- 

নিবন্ধ হউন। এবপ করিলে গতের নিকট হইতে তাহার! হিন্দুর জগ্ঠ 

অমর্ধ্যাদ| লইয়। ফিরিবেনঃ+ কোনই সন্দেহ শাই। কেনন। বিশ্বসভ্যতা, 

বিজ্ঞান জিনিষটাকে সমাজই হউক মার পদার্থই হউক, বেশ ভাল করিয়াই 
আয়ত্ত করিয়াছে টিকিতে ০1০০01০10/র ব্বপ্রা দেখে নাই । 

আর যদি আম!র পক্ষে অপরের সভ্য গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হওয়। 

দোবধের হয়, অসম্ভব হয়, তবে কি করিয়। কুমার* স্বামী আশা করেন যে 

তাহার সভ্যতার দান (001,010009)) অপর"সভ্যত। গ্রহণ করিয়। ধন্চ 

হইবে। মা হচ্ছা করেন, 'তাহার কন্ত!, জামতার [৭কট ভালব।স ও শ্রদ্ধা 

পাউক, কিন্ত তার নিঙ্জের পুঞ্বধূ পুঞ্রের নিকট তদ্রুপ ভাপবাস। ও শ্রদ্ধা লাত 

করিলে খুব অগ্তায় হইয়া পড়ে। ঘুক্তিত কোন্ ঠেন্ হইয়া এই উপসংহারে 

আাসয়া পৌছিতেছে। 

সেবা না অধিকার ? 

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রাধাকমন বলিতেছেন “হিন্দু মধিক।র জানেনা__কর্তৃব্য 
জানে। পাশ্চাত্য-কর্তব্য জানেনা, অধিকার জানে।” এইরূপ একটা 

সিদ্ধাস্ত কিছুদিন হইতে শুনিতেছি বটে। কিঞ্তু* এই সব সিদ্ধান্তের মধ্যে 
প্রায়ই বস্ততন্ত্রহীনতারূপ একট।- শৃন্ততা উপলব্ধি হয়। যাহ। হউক ষদ্দি 

ধরিয়া লওয়া যায় যে কথা সত্য,_তথাপি মংরক্ষণ অপেক্ষা! আমর] ইহার 
সংস্কারের পক্ষপাতী । হিল্পুসমাঞ্জের বাণী (লখিতে যাইয়াও বন্ধুবর শুদ্রকে 
বর্ণের তালিক। হইতে নির্বংসন দিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন, হিন্দু-সমাজে 
উপজাতির সঙ্কট,__“ারীঞ্জাতির শিক্ষা ও অধিকার,_-মুললমান ভ্রাতাদের 
প্রতি (বিশ্বসত্যতার আগে! ) বর্তমান হিন্দু-সমাজের বাণী--ইহার কোন 

কথারই উল্লেখ নাই, কেননা এসব ত “অধিকারের” কথা,__পাশ্চাত্যের 



“হ সংখ্যা । ] হিন্দু-সমাজে বিশ্ব-সত্যতার বাণী। ৩৮৯ 

কথা,__-অহিন্দু, ও কাজেই অশ্রন্ধার কথা! কাজেই তিনি একেবারে দরিদ্রকে 

নারায়ণ গড়িয়া! তাহার সেবার কথ। আরম্ভ করিয়াছেন । কেনন। বিবেকানন্দ 

বলিয়াছেন_দরিদ্র হচ্ছেন নারায়ণ, আর নারায়ণের প্রতি সেবাই “কর্তব্য।” 

সুতরাং অমর! “অধিকারের” কোন কথা ন! তুলিয়া, (তাহাতে অনেক গণ্ড- 

গেখলের সম্ভাবনা?) শুদ্ধ মাত্র “কর্তব্য” বোধে, দরিদ্রকে সেবা করিতে 

লাগিয়া যাই। , * 7 
কিন্তু কর্তব্য ও অধিকার ধে একই জিনিষের ছুই দিকৃ। ইহা! ত ছুইটি 

বিতিন্ন পদার্থ নয় যে একটি হিন্দু, লইশখাছে--আর একটি পাশ্চাত্যের তাশো 

পড়িয়াছে। যেখানে কর্তব্য আছে--সেইখানেই অধিকার বিগ্বমান। দরিদ্রের 

গ্রতি সেবা যদ্দি সমাজের “কর্তব্য হয়ঃ তবে এই লেব! পাইবার জন্য সমাজের 

উপর দরিদ্রের একটখ “অধিকারও” আছে। হইতে পারে পাশ্চাত্য এই 

সেবার উচ্চতম আদর্শে আঙ্গিয়৷ পৌছে নাই,_সেখানকার দরিদ্রের তাই 

তাহাদের অধিকারেব্ট উপর আজ অতাধিক জোর দিতেছে। বন্ধুণর রাধা- 

কমল যে ইহাকে একট! পরম অকল্যাণ বঠ্রিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা 

অমূলক । কালে এই অধিক$রের দাবীই সেবাকে উদ্ধার করিয়া লইতে 
পাবিবে। ? * 

কিন্তু আমরা যে দরিদ্রের অধিকারকে অন্বীকার ব। উপেক্ষা করিয়। 

একেবারে অস্পৃশ্তকে হঠাৎ নারায়ণ গানে (সমাজের পক্ষে এপ আকম্মিক 

পরিবর্তন সম্ভব কি?) সেবা আগন্ত করিয়। দিলাম এই সেবা কি-_'নারায়ণ, 

লইবেন ? কাল যাহাকে ত্বণ। করিয়াছি-_আজ একেবারে তাহাকে সেবা 

আমার আশঙ্ক। হয়--অধিকারবাদের মধ্য দিয়! না গেলে, এই সেবা-বাদ 

_-কোনরূপ স্থায়ী ফল প্রসব করিবে নী । আমাদের সেব। কি দরিদ্রকে 

তাহার অধিকারের বোধ জাগাইয়। দিবে? দরিদ্রের অধিকারের বোধ 

জাগিলে কি আমর তাহাকে বিনেকানন্দের নারারণ জ্ঞানে সেব। করিতে 

পারিব ১ ৮ 

মোট কথা-অধিকারবাদে হাঙ্গামা অনেক, _বন্ধুবর- তাহ! সম্যক 

বুঝিতে পারিয়, তাহাকে ডিডাইয়। যাইতে ইচ্ছ4 করেন। কিন্ত আমরা ভাবি 

তাকি সম্ভব? 6 

ষে দরিদ্রকে তুমি সেব। করিবে- স্বাস্থ্য দ্রিবে-_মন্ত্যাত্ব দিবে,_-হয়ত 
তাহার হাতের ছোয়া! জল থাইবে না, তাহার কন্তার সহিত তোমার পুত্রের 



৩৯৩ বীরভূমি। [ ধর্থ বর্ষ। 

বিবাহ দিবে না। (17170 877517155 আছে কিন! ! ) ইহ! হইবে না। 

আজ দরিদ্র পঙ্গু ও অজ্ঞ। তোমার টৈদান্তিক সেবাকে সে দয় বলিয়াই 

গ্রহণ করিবে। তুমি ভয়ত সেবা করিয়াই যুক্তি পাইলে, কিন্তু দরিদ্রকেও ত 

মুক্তি লাভ করিতে হইবে ।ধাহ।র অধিকারের বোধ জন্মে নাই, তার পক্ষে 

সেব৷ গ্রহণের আধ্যাত্মিক মর্ম বুঝ! কি সম্ভব ? এই সমস্ত অজ্ঞ অস্পৃশ্য তর্থ- 

কথিত নীচ জাতি,_এই'সমস্ত গরিদ্রকে তাহাদের "জন্মগত-__-মনুষ্যত্থের 

অধিকার বোধ” দিতে হইবে । ছুর্ভিক্ষে অনযুষ্টি ছড়াইয়া-_-তোমার উদ্ধার 

হইতে পারে,_দ্ররিতদ্রর পেটও ভরিতে পায়ে__কিন্ক দরিদ্র শুধু তাহার পেট 
নয়, দ্ররিদ্রেরও আত্মা আছে,__এবং তাহার আস্মায় বর্ম আছেন। তাহার 

আত্মার ক্ষধাকে জাগাইচে হইবে। আমরা সমাজের পক্ষে দরিদ্রের প্রতি 

সেব। অপেক্ষা বর্তমান যুগে সমাঙ্জের উপর তথাকথিত নাঁচ ও দরিদ্রজাতিদের 
অধিকার উপলাধর প্রয়োজনই বেণী অন্ুতব করি। আজ তুম একজন 

মহাপু+ষের কথায় সেবা করিতে আবম্ত করিলে__কাল আবার অন্য মহা- 

পুরুষের কথায় দরিদ্রকে লাখি গারিবে। 

কিন্ত দরিদ্র যার্দ ভাহার অধিকার খু'জিয়।'পায় তবে সহসা এমনটি হইবে 

ন1। যাহ] নাচ ও দরিব্র জাতর পক্ষে,_নারী জাতির পক্ষেও আমর। তাহাই 

বপিব। তুমি নারী জাতিকে নিজের ইঞ্ছায় চালাইতেছে। কোথাও ব। 
দ্বণ। করিতছে--কোথায়ও বা সেবা করিতেছ। ঘৃণ। ও দেবা উভয়ের মধ্যেই 

তোমার যথেচ্ছাচার প্রকাশ পাইতেছে। ইহার কারণ তুমি নারী জাতিকে 
তাহার “অধিকার” 'দতেছনা ৷ তোমার “কর্তপ্বোধ” আঙগ তাহার “অধিকার 

বোধকে” জাগ্রত করিতেছে না। তুমি যে সর্বদাই নারী জাতিকে তোমার 

নিজের ইচ্ছার চার্লিত ক রা স্ুপথে হাটাইতেছে, তাহা বলিতে পার ন1। 

বিপথে কুপর্থেও যে ভাহাকে পতিত। দেখিতেছি না এমন নহে। তবে তাহার 

জন্মগত মনুষ্যত্বের অধিকার গৃহে ছাড়িয়। দেওনা কেন? নারী জাতিকে 
তাহার অধিকারে বঞ্চিত রাখিবাব তোমার শক্তি আছে, কিন্ত সে শক্তি ত 

বিবেক ও ধর্মম-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমর! নারা জাতির জন্যও সেবার 
পক্ষপাতী নই তাহার অধিকারবোধের জাগরণেরই পক্ষপাতী । 

হিন্নু-সমাজকে এখনা এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ে বিশ্বপতাতার বাণী 

শুনিতে হইবে! সথাঞ্জবক্ষে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষণ চলিতেছে । ইহার 

একটিকে পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইলে কার্যে সুবিধা হইত, হাঙ্গাম! কম 



৭ম সংখ্য। | ] হিন্দু-সমাঁজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী। ৩৯১ 

হইত, নিদ্রা বাইবার সুযোগ বেশী হইত; কিন্তু তাহ £য হইবার নয়। বিশ্ব- 

সত্যতাদ্বার আমাদের বিশেষ সভ্যতাকে আগে পরিপুষ্ট না করিতে পারিলে 

বিশেষ নিঃস্ব হইতে ৬ইবে, হিন্দু সমান্ধ মৃত্যুকে আহ্বান করিবে। ভূলিলে 

' চলিবে ন! হিন্দু অপেক্ষা বিশ্ব ব৬। তা আমরা বিশ্বপত্যতায় হিন্দু-সমাঁজের 
ৰূণী লইয়। যাইবার সময় এখনও আঠ(সৈ নাই বলিয়াই আশঙ্কা! করি। 

ধাহারা সে মহৎ কার্মোর ভার লইবেন তাহার! হয়ত পশ্চাতে নাসিতেছেন। 

এখন হিন্দু সমাঁঙ্জে বিশ্বভাতার' বাণীকে আহ্বান করিয়া হিন্দু সমাজের 
ভবিষ্যৎ বাণীবাহকদের পথ গ্রক্রুত,করিয। দিতে পারিলেই আমর। ধন্য 

হইব। 

উপসংহার । 
উপসংহারে আমরী। শুধু এই মাত্র বলিতে চাই যে বন্ধুবর রাধাকমল যে 

নৃঙন জাতীয়তার ভাবের দ্বার। অন্তু প্রাণিত হইয়া তাহার গাভীর চিন্থাপূর্ণ এ 

প্রবন্ধট লিখিয়াছেন, াহা পাশ্চাতের অন্থুকরণ ও আদর্শের ছণাচে আমর! 

যে একদিন আমাদের ধর্মে, সমাঞ্জেঃ পরিবারে ও রাষ্ট্রে ভাঙা গড়া আর্ত 
করিয়াছিলাম, তাহার বিরুদ্ধেঞ্কটা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। 

“এই দ্াসস্থলত পরানুকরণ "ও পরুমুধোপেক্ষা” হইতে, আমাদিগকে আজ 

ুস্তাধিক ৫* বৎসর যাবৎ ধাহার সতর্ক করিয়া আমিতেছেন, বন্ধুবর রাধা- 
কমল সেই সাবধানকারী পংক্তির লোক'। সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তির বিবিধ দ্বন্দ 

ও সংঘর্ষণের মধ্যে আনরাও এই নূতন গ্াতীরতার প্রভাতারুণের মত অপূর্বব 

আবির্ভাবে পুলকিত ও আশান্বিত হইয়াছিলাম। কিস্ত এই নূতন জাতীয়তা 
একট! প্রতিক্রিয়ার ফল বলিয়াই, ইহ! প্রয়োজনের অধিক দুর পর্যযস্তও ছুটিয়া 

যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা অনেক সময় 'অসমীচীন বলিয়! মনে হয় নাই। 

যখন এই জাতীয় ভাবৈর প্রবল আন্দোলনে দেশ প্লাবিত হইয়। যাইতেছিল 
সেই সময় বোধ হয় আমরা শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের নিকট হইতে এই নূতন 
জাতীয় ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্য। প্রাপ্ত হইয়্ঈছলান। শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ 

যেন এই জাতীয় ভাবকে জীবনে সাধন। দ্বারা আয়ত্ত করিতে কৃতসংকল্প 

হইয়!ছিলেন। জগতের সম্মানিত, আমাদের কধি রবীন্দ্রনাথ যেন ইহার 

জয়গান গাহিয়। উঠিগ়্াছিলেন। আর্ধ্য অরবিন্দ আজ ০পগ্ডিচারী হইতে, বেদ 

উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত । টষব বিপিনচন্দ্র আজ কঝসতত্বের মধুসমুদ্ধে 

অর্ধ-নিমগ্ন। কবি রবীন্দ্রনাথ “অচলীয়তনের' পণ হইতেই প্রতিক্রিয়ার ফল 
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স্বরূপ এই জাতীয়তায় মধ্যে আবার আর এক প্রতিক্রিয়ার স্বর আনিষার চেষ্টা 
করি.তছেন। শিস্ত বদ্ধুনর রাধাকমল এই "সাহিত্যে আতিজাতোর” দিনে 

নিশ্চয়ই ব্রবীন্দ্রনাথের কথায় কর্ণপার্ত করিতে পারেন না, তাহা স্পষ্টই 
দেখিতেছি। র 

কিন্তু তথাপি আমরা বলিতে বাধা যে শ্রদ্ধেয় এ, কে, কুমার স্বামীর কেবল 
ভাবপ্রবণভামূলক জাতীর্মতার (3861079] 109215110) আদর্শ বা মোহ 

হইতে আমর। য্দি ভাবিতে থাকি যে পাশ্চাতা হঈতে আমাদের কিছু গ্রহণ 

(85517011806) করিবার নাই, আমরা! শুধু পাশ্চাত্যকে দান (০061906+) 

করিব; তবে ইহা নিতান্ত ভ্রম_এবং খুব মারাত্মক ত্রম। বোধ হয় 
অচলায়তনের ভ্রম হইতেও আত্মঘাতী ভ্রম । 

'অধিকার' ছাড়িয়া যে 'সেবার* আদর্শ বন্ধুবর রাধাকমল, স্বামী বিবেকা- 
নন্ষের নামে চালাইবার প্রয়াস করিয়াছেন, ঈহ স্বামী সম্বন্ধে দেশকে একটা 

্াস্ত ধারণায় কিছু দিনের জন্য ঘুরাইয়া বিপন্ন করিবার উদ্দেস্টে পণুশ্রম মাত্র । 
স্বামীজী এ দেশের স্ত্রী জাতি ও 895? বা তগা-কথিত নীচ জাতিদের 

'অধিকারের? উপর থুব বেশী জোর দিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 

্রক্ষণোর নির্বিষ খোলসকে তিনি খুব স্পষ্ট রকমেই শাসাইয়া গিয়াছেন। 
তা-ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের আদরশীননযায়ী স্কুল করিয়া, হাসপাতাল খুলিয়া 

একদল 'পল্লীসেবক” (ব্রহ্গণ্যের আক্ফালন-মুক্ত ?) জোয়ান যুবক সন্যাসী যে 

জিনিস তৈয়ার করিতে চাঠিয়াছিলেন, সেই সেবার আদর্শ ই আমাদের মনে হয় 
বিগত শতাব্ধীর পাশ্চাত্য থুষ্টান মানব হতৈষীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণের ফল। 

আমাদের দ্রেশে বৌদ্ধযুগে সেবার মার্শ সম্যক প্রস্ফ,ট হইয়ছিল সন্দেহ নাই। 

কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই “দানের' ব্যবস্থাই আমাদের শাস্ত্রের অনুমোদিত ও 

সমাজে আচরিত হইয়া আমিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে-- বঙ্গদেশে 
এই যে 'পলীসেবক"দের বত ইহা বহুল পরিমাণে থৃষ্টান সভ্যতার 

অন্ুলরণের ফল। এবং আমর। অন্ততঃ এরূপ পাশ্চাত্যের অনুসরণের, 

অধুনাতন হিন্দু-সমাঞ্জে বিশ্বসভ্যতা বাণী বহন করিয়া আনিবার বিশেষ 

পক্ষপাতী । 

ভ্রগিরিজাশঙ্কর বাধ চৌধুরী । 
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_ একাবলী 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

শাপমুক্তি। 

দেবাদিদেব ত্রিলোচনের আশ্বাসে আশ্বস্ত লঙ্মীদেবী অত্যল্লকাল মধ্যেই 
হয়রূপধারী জনার্দনের রসে এক পরমস্ুন্দর নবহূর্ধাদলবিনিন্দিত শ্যামমূর্তি 
পুত্র প্রসব করিলেন। স্বর্গীয় বিদ্যাধরীগণ এই সংবাদে অপার আনন্দমগ্ন 
হইয়া প্রয়াগতীর্থে আগমন, পুর্বক'স্বর্গবাসী লক্ষমীদেবীকে বেষ্টন করিয়! তাঁল- 

মান সুসঙ্গত ভূষণশিঞ্জনে বাদ্যধবনিকরত নৃত্যগীত আরম্ভ করিল-_ 

আমর! স্বরগবাসী 

স্বরগের রাঁজা শ্বরগের রাণী 

উভয়ে মিলাঁব আসি । 

ঘোটকীরূপেতে প্রসবিল। সুতে 

মোদের,স্বরগশশী / 
হও'হে স্বরগবাসী | 

শাপ-মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে 

ত্যজিয়ে ছঃখের রাশি 

হও হে স্বরগ-বাসী 

কেশব রমণী কেশব ঘরণী 

হও হে স্বরগ-বাসী 

(তুমি) ম্বরগের ধন স্বরগবুতন 

, হও হে স্বরগবাসী। 

লক্ষমীদেবী পুঞ্ন্নেহাতিবিকল! হইয়! ঘোটকীরূপ পরিহারপুর্বক দিব্য- 

ূর্তিতে পুক্রক্রোড়ে উপবেশন করিয়। তাহাকে পন প্রদীন করিতেছেন ইত্যব- 
কাশে নারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়। তাহাকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, 

“হে পিশ্ধুজে ! তুমি পুত্র প্রসব করিয় শাপমুক্ত হইয়াছ, রথ প্রস্তুত, অতএব 
আইস আমরা বৈকুঠে গমন করি!” অনন্তর লক্্ীদেবীকে পুত্রক্রোড়ে 
গমনোদ্যত। দ্েবিয়া পুনরায় কহিলেন, “ন। প্রিয়ে ! পুর লইয়! বৈকুঠে গমন 
করা-হইবে না, ও পুত্রকে এই স্থানেই রক্ষা করিয়া আগমন কর? 

ও 
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স্বীয় পতি নারায়ণ মুখবিনির্গতবজ্রপারসম এতাদৃশ কঠিন প্রস্তাব শ্রবণ- 
গোচির করিয়! লক্ষমার্দেবী অতীব ব্যখিতচিত্ত। হইলেন, এবং কৃতাপ্লিপুটে 

বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, “নাথ! পুত্রন্নেহ যে সুছ্ত্ঙ্য ঃ আমি 

কেমন করিয়। মা হইয়। স্বদেহসন্ভুত নবীননীরদকান্তি এই পুত্রকে পরিত্যাগ 

করিয়৷ যাই বলুন ?? , | | ্ 

গুণাতীত হরি কমলালয়! প্রিয়ার এতাদৃশ মর্মভেদী, কাতরোক্তি শ্রবণ 
করিয়াও ব্যথিতচিত্ত হইলেন না। তিনি' পুনরপি তাহাকে পুত্র পরিত্যাগ 

পূর্বক রথারোহণ করিতে আদেশ দিলেন" ইন্দীবরনীলকান্তি সুতপরিত্যাগ- 

রূপ হৃননোদেহতাপন নারায়ণবচন শ্রবণ করিয়! ক্্মীদেবী গলদক্রলোচনে 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, €্দব ! এই বালক সর্বাংশেই আপনার তুল্য এজন্য 
আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছে । আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিঠে 

একান্ত অসমর্থা, বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র বালক এক্ষণে নিতান্ত অসহায়, সকল 

কার্ধ্যেই অসমর্থ, অতএব আমর! এস্বান হইতে প্রস্থান করিব, এই নির্জন 

নদীতটে এই অনাথ বালকের কি গতি হইবে? নিশ্চয় হিংশ্জীবজন্তগণ 

ইহাকে উদ্রসাৎ করিবে। এজন্য আঁমার*বিনীত নিবেদন এই পুক্রটীকে 

বৈকুষ্ঠে লইয়। যাইবার আদেশ দিন। আমার হৃদয়ে যখন দয়া আছে, ইহাকে 
পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টকর হইবে ।” 

প্রিয়তমার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া নিগুণণ হরির চিত্তেও করুণার সঞ্চার 
হইল, তখন তিনি সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, “পরিয়ে! এই পুত্র এই খানেই 
থাকুক। ইহাকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবার বিশেষ কারণ 

আছে! ইহা দ্বার অতি অদ্ভুত ও মহৎকার্ধ্য সাধিত হইবে। যযাতিণুত্র 
তুর্বন্থ অপুন্রক হইয়। বহুদ্দিনযাবৎ পুত্রকামনায় পবিব্র তীর্থ স্থানে নিয়ত 
তগন্তা-নিরত আছেন। এই পুত্র আমি তাহার জন্তই উৎপাদন করিয়াছি। 
আমার বরে এই ০৫4 অরণ্যকুমি মধ্যে হিংস্র জন্তগণও ইহার অঙ্গ 
স্গর্শ করিবে না। 

পতির হ্বাগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্ীদেবী সন্তষ্ট হইলেন। যে 
কারণে তাহাকে এই নিদারণ বষ্ট দিয়া ঘোটকীরূপে মত্যভূমে প্রেরণ করিয়া- 

ছিলেন তাহাও ল্লারু তাহার বুঝিতে বাকী ব্লহিল না। অনস্তর তিনি পতির 
করযুগল স্বহন্তে ধার্ণপুর্বাক কহিলেন, “নাথ! আপনার অস্ত্রও যেমন আপ- 
নার মনও তাদৃশ। আপুনি যেমন চক্রান্ত করিয়া আমাকে এই নিদারুণ কষ্ট 
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দ্রিয়াছেন আমিও আপনাকে এই অভিসম্পাত করিতেছি যে অপানি দ্বাপরে 

চক্রান্ত করিবার জন্তই শ্রীহরিরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিবেন। 
, অনন্তর জনার্দন চিরসহচরী প্রিযতমার হস্তধারপপর্ধবক রথাতিমুখে গমন 
করিতে করিতে কহিলেন, এপ্রিয়তমে ! তোমার মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ হইল ত ৯ 
কিপ্ত বুঝিয়৷ দেখ, আমি তোমাকে অকারণে অভিসিম্পাৎ করি নাই, তুমি 

দারুণ প্রতিহিংসা বৃত্তির বশীভূত হইয়া আমাকে ও*অভিসম্পাত করিলে, যাহা 
হউক, আমি বলিয়াছি ত মাদৃশ জনের ক্রোধ কখন অকারণে উদ্রিক্ত হয় ন1। 
আমি দ্বাপরে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ পুর্ববক*নরগর্জাত দৈত্যকুল নিস্দন করিব। 

প্রিয়ে! এক্ষণে চল আমরা সেই তপস্তানিরত রাজা তুর্বস্থুকে তদীয় 

সৌভাগ্যোদয়ের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বৈকুগ্ঠে প্রস্থান*করি । 

দেবদেবেশ্বর কমলীকান্ত কমলাসহ রথারোহণপূর্ধক প্রস্থান করিলে 
বিদ্যাধর চম্পক ও বিদ্যাধরী মদনালস! ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গা-যয়ুনা- 

সঙ্গমের অপুর্ব শোভা! সন্দর্শন মানসে তথায় আগমন করিলেন। উভয়ে 

সেই অতুল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া! মনের বে বনভূমি ভ্রমণ করিতেছেন 
এমন সময়ে অদূরে কোন স্থ$ন হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হইতে দেখিয়া 
উভয়ে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন পরমসুন্দর নবূর্ধবাদলশ্তাম-দেহকাস্তি 

হসিতাধর বালক দেহজ্যোতিতে স্থান আলোকিত করিয়া স্থকোমল হস্তপদাদদি 

সঞ্চালনপূর্ববক বিরাজ করিতেছেন। দেখিবামাপ্র উভয্বেরই ন্নেহ-উৎস উচ্ছসিত 

হইয়া! উঠিল। মর্দনালসা তৎক্ষণাৎ বালকটাকে ক্রোড়ে লইয়। মুখচুরনপূর্ববক 
বক্ষে ধারণ করিলেন। অনন্তর পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “নাথ! 

এ কার পুত্র ? স্থানটী যেন আলে।কিত করিয়াছিল। "ইহার মাতার কি কঠিন 

প্রাণ? যাহাকে বক্ষে ধারণ করিলে হৃদয় জুড়াইয়! বায়, যাহার স্পর্শে গাত্রে 

অমৃতসেচন করে, যাহাকে দেখিলে চক্ষুর চরিতার্থতা লাভ হয় এমন পুত্রকে 
কি গর্ভধারিণী ফেলিয়া যাইতে পারে 2 নাথ! ইহার মাত সর্পিনীর স্তা় 
'নশ্মম, সর্পিনী যেমন অণ্বিনিঃস্ত সর্প শিশুকে ধরিয়া! গ্রাস করে ইহার মাতাও 

তদ্রপ সদ্যোজাত পুঞ্কে অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছে ।” 
অজ্ঞাতকুলশীল বালকের প্রতি পত্রীর এতাদৃশ : আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া 

চম্পক নিষেধ করিয়া কহিলেন, “প্রিয়তমে ! ও কাহ?র পুত্রঃ কেনব! কাহার 
দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে ন৷ জানিয়! উহার প্রতি মমতাকুষ্ট হইয়া অকারণে 
কষ্টভাগিনী হইতে হইবে ।” 
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প্রিয়তমের বাক্যে মদনালসার হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি বার বার 
পুত্রমুখচুম্ধন করিয়া কহিলেন? «না, প্রিয়তম ! এ পুত্র আমিই লইব। ইহার 
মাত] ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি'কিন্ত তাহ! পারিব না। এমন ছেলে 

যার গৃহ আলোকিত করে, তাহার আবার কিসের অভাব ?” ৃ 

অতঃপর বালক স্নেহপরায়ণা প্রিয়তমাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চস্পাক 

কহিলেন, “প্রিয়তমে ! সকল দিক না দেখিয়া কোন কার্য কর! উচিত হয় 

না। পুত্রটাকে লইয়। চল আমর। দেবরাঁজের নিকট গমন করি। এ শিশুটা 
দেব দানব কি গন্ধর্বকুমার তাহ! শিনি নিশ্চয় বলিতে পারিবেন। তাহার 

আদেশ পাইলে আমরা পুক্রটাকে লইব নতুবা যথাস্থানে রাখিয়। যাইব !”, 
এই বলিয়া উভয়ে: রথারোহণপুর্বক পুঞ্সসহ দ্রেবরাঞ্জ সন্নিধানে গমন 

করিলেন। 

চতুখ পরিচ্ছেদ । 

পুত্রলাভ। 

পুক্ষরতীর্থে অঞ্জিনাসনে' উপবিষ্ট বাজ! তুর্বন্থ তপন্তানিরত আছেন। 

নারায়ণের ধ্যানে * নিমগ্র হইয়। মুদ্রিতচক্ষে 'তনি দিবানিশি অতিবাহিত 
করিতেছেন। মুখে বাঙ.নিষ্পত্তি নাইঃ কেবল সময়ে ময়ে অপুন্রকহেতু যে 
অস্তবহি প্রসারিত হইতেছে তাহাই প্রবলবেগ ধারণপূর্বক উচ্ছাস সহকারে 
মুখ দিয়। বিনির্গত হইতেছে। তিনি কহিতেছেন, “হে দেব কমলাকাস্ত, দেব 
নিরঞ্জন! আমি আর কতদিন এই ভাবে তপস্ত।নিরত থাকিব! সুদীঘকাল 
ধরিয়া তোমার তপন্তা, করিলেও আমার ভাগ্য ত প্রসন্ন হইল না। অপুক্রক 

গ্রাণবিয়োগ হইলে পুন্নাম নরক 'হইতে ত্রাণ পাইবার কি হইবে? মৃত্যুর 
গর আর এক গণ্ষ জল পাইবার প্রত্যাশ! রহিল ন। | মদীয় পুর্ববপুরুষগণ__ 
মদীয় জীবনাবসানে আর এক' গণ্ষ জল গাইবেন না! ভাবিয়া মৎপ্রদতত 
সুশীতল বারি দীর্ঘণি্বাসসইকারে উষ্ণ করিয়া পান করিয়া! থাকেন। হে 
দেব! বিবিধ খণের মধ্যে আমি কেবল পিতৃঞ্খণ হইতে মুক্তিলাত করি- 

লাম ন1। 4 
উচ্ছ,লিত শ্োকাবেশসহকারে রাজা তুর্বন্ন, এইপ্রকারে মনোভাব ব্যঞ্ত 

করিতেছেন ইন্তিমধ্যে সহসা দৈববানী তাহার কণকুহুষে প্রবিষ্ট হইল। 
দৈববাণী তানলয়সহকত «মুমধুর বঙ্কারে কহিল-_ 
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আখি মেলি দেখ হে রাঁজন 

কর্ণলার সনে কমললোচন 

নীলনীরদ পাশে সোণার বরণ হাসে 

তোমার দুঃখের নাশে হেথা আগমন । 
»সলগীত নিস্তব্ধ হইবামাত্র নারায়ণের ন্সহপুর্ণ কস্বর তাহার শ্রতিগোচর 

হইল, “হে তুর্বসো ! *তোমার ভাগ্য এতদ্দিনে সুপ্রসনন। পুত্রপ্রাপ্তি কাম- 

নায় তুমি তীর্থে তীর্থে ধাহার ' তপস্তা করিয়া আমিতেছ, তিনিই অদ্য 

তোমার প্রতি সন্ত হইয়া ত্বোমার * সম্মুখে উপনীত, চক্ষুরুন্ীলন পূর্বক 

অবলোকন কর।” 

তু্ববন্থ সসন্ত্রমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই দেখিতে পাইলেন ত্রিভুবনমোহন 
জনার্দন কমলবাসিনী সর্বসম্পদৃবিধাস্িণী লক্মীদেবীসহ তাহার অতীষ্টসাধনের 

জন্ত প্রদন্নমুখে দণ্ডায়মান । প্রণামপুরঃসর নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজা 
তুর্বন্থ কহিলেন, “দেব নারায়ণ । সত্যসত্যই কি আপনি" লক্ষমীদেবীসহ এ 
অধীনের প্রতি সদয় হইয়। ছুঃখনাঁশ করিতে অধুসিয়াছেন ? দেবআপনাদিগের 

অন্ুকম্পার জন্য অমি যে অর্থে তীর্থে আপন্নাদের গদে তুলসীচন্দন অর্পপ 

করিয়া আমিতেছি, নাথ! আর কতকাল অপুঞ্ঞক থাকিব। পুত্র বিহনে 

সংসার আমার নিকট মরুভূমিতুল্য জ্ঞান হয়! দেব আমার প্রতি সদয় না 
হইলে আমি আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইব*ন। ।” 

নারায়ণ কহিলেন, “তুর্বসো ! তোমার ভাগ্য শ্রপ্রসন্ন। আমি তোমার 

জন্যই কমলাকে নিদারুণ কষ্ট দিয়া ঘোউকীরূপে অবনীতে প্রেরণ করিয়।- 
ছিলাম। তৎপরে স্বয়ং হয়রূপ ধারণপুর্বক তাহার*.গর্ভে এক পরম শ্ুন্দর 

পুআ উৎপাদন করিয়াছি । হয়রূপধারিণী ঘোটকীগর্ভে সঞ্তাত বলিয়া! তিনি 

অবনীতে হৈহয় নামে 'খ্যাতিলাত করিবেন। সেই পুত্র তুমি যত্রপহকারে 
আপনপুত্রজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে। "এই সংবাদ প্রধানের জন্যই অদ্য 

আমর] উভয়ে তোমার সন্নিকটে উপনীত হইগ্রাছি 1১ 

তুর্বন্থ নারায়ণের অন্ুকম্প৷ প্রাপ্ত হইয়া'ও সুখী হইলেন না। তিনি 
অধিকতর কাতরতা প্রদর্শন পূর্বক নারায়ণুকে কহিলেন “দেব। আমার 

মত হতভাগ্যকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য দেবীর কট! ইহা শুনিলেও হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। নাথ। আপনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে সমর্থ? অকারণে 

তবে এই হতভাগ্যের ন্ট দেবীকে কষ্ট দিলেন*কেন ? দেবীকে ছুঃখ দিয়। 
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আমার সুখ ! দেব! ইহা অতীৰ গহিত। দেবী যখন সে পুত্র গ্রসব করিয়া- 
ছেন তখন সে পুর দেকই প্রতিপালন করুন। ঙাহার মনোছঃখ উৎপাদন 
করিয়৷ কখন আমি সুধী হইব না!” “তখন জনার্দন,তুর্বন্ুকে প্রসন্ন করিয়া 
কহিলেন “তুর্বসে। ! দেবীর কষ্টপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে ক্ষুপ্ণ হইতে হইবে 
না! দেবী আমার জন্ঠই কষ্টপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার এক মহৎ উদ্দেস্- 
সাধনই দেবীর কষ্টপ্রাপ্তির-কারণ 1 যে পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে সে সমগ্র ক্ষত্র- 
কুলোজ্জলকারী কার্ভবীর্ধ্যার্জুন প্রভৃতির পূর্বপুরুষ হইবে! অতএব হে 
তুর্বসো! তুমি গল্াযমুনা সঙ্গম পরম তীর্ঘস্থানে বনভূমির উপর সেই পুক্রকে 

পতিত দেখিবে। সেই পুজ মদীয় বরে, হিংশ্রজন্তগণেরও দুশ্পরধর্ষ। তুমি সত্বর 
অষ্টাশ্বষোজিত রথারোহর্পপূর্বক সেই পুত্র আনয়নপুর্ব্বক প্রতিপালন কর।” 
এই বলিয়। লক্ষমীজনার্দন অন্তহিত হইলেন। অনন্তর তুর্ববস্থ তপস্তা হইতে 

বিরত হইয়া! অষ্টা্বযোজিত রথগ্রহণপূর্ব্বক এরয়াপতীথে গমনের অভিপ্রায়ে 

রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে চম্পক ও মদনাল্সা লক্ষীপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক ইন্দ্রপুরী 
উপনীত হইলেন। ইন্দ্রদেব দেবগণলহ সৈই, সময়ে অগ্পরাগণের নৃত্যগীত 
শ্রবণস্থথে অনুলিপ্ত ছিলেন । সহস1 চম্পক ও মদনালস!কে দর্শন ককিয্না 
তাহাদ্িগের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন চম্পক কৃতাঞ্জলিপুটে 

নিবেদন করিল, *হে শচীপতে ! যে স্থলে গঞ্জ ও যমুন1 আসিয়া একত্র মিলিত 

হইয়াছে সেই পবিভ্রতীর্থে এই কন্দ্পকান্তি বালকরত্রটাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। 

হে দেবেশ! এই বালকটী কাহার সন্তান, কেনই ব! সেই নির্জনপ্রদেশে 

পরিত্যক্ত হইয়াছে? 'মাপনার অনুমতি পাইলে আমি ইহাকে পুত্ররূপে 

গ্রহণ করি। রমণীয়কান্তি পুক্রটাকে পাইয়া আমার পত্ীরও ইহার প্রতি 

পু্ন্নেহ জন্মিয়াছে। চন্পকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ 

কহিলেন “ও পুক্রটীকে আনয়ন করিয়। তুমি ভাল কর নাই ও পুত্রটী হয়রূপ- 

ধারী কমলাপতির ওরষে ও ধোটকীরূপিণী কমলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি- 

যাছে। জনার্দন উহাকে তুর্ববস্থর জন্ত উৎপাদন করিয়াছেন। পুভ্রকন্া ন! 
হওয়ায় রাজ! তুর্বসডু একান্ত 'ছঃখার্ভ হইয়া তীর্ঘে তীর্থে নারায়ণের ধ্যান 
করিতেছিলেন। এই পুত্র তুর্বন্পুত্র বলিয়। থাতিলাত করিবে। স্বয়ং 
নারায়ণ লক্ষীদেবীর্ছ পুফরতীর্থে তপস্তানিরত তৃর্ববনূর নিকট গমন করিয়া- 

ছেন। তাহারা অচিরেই পরেই ধন্পরায়ণ রাজাকে পুত্রের জন্ত প্রেরণ 
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করিবেন । তুর্বসথ প্রয়াগতীর্থস্থানে আগমনপুর্ব্বক পুক্রটাকে ন! দেখিলে পুনরায় 

নারায়ণের নিকট পুত্র প্রর্থন। করবে । তখন পুভ্রাপহারকের কি শাস্তি 

হইবে তাহ। সহজেই, বুঝিতে পারিততেছ। সুতরাং আমার পরামর্শ, তুমি 

অচিরে প্রয়াগতীর্থে গমনপূর্ববক পুঞ্জটাকে যথাস্থানে রাখিক়! আইস, তাহা 

হইলে আর নারায়ণের ক্রোধভাঞ্জন হইবে না” দেবেন্ররের আদেশ শিরো- 

ধার্য করিয্ব। চম্পক পত্ীসহ ত্রটাকে" পরয়াগগবনভূমিতে রক্ষা করিয়া 
আসিল। 

চম্পক প্রস্থ'ন করিবামা প্র" "রাজ! তুর্বস্থ অষ্টাম্বযোজিত রথারোহণপুর্ববক 
অতিরমণীয় প্রয়াগতীর্থের বনভূমি প্রদেশে উপনীত হইলেন। চতুর্দিকে 
অন্বেষণপুর্ববক বালকচীকে না দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিলেন, “আমার কি 
অদৃষ্ট ! লক্ষমীজনার্দন* উভয়ে আমার প্রতি অনুকম্প। প্রদর্শন করিলেও অনুষ্ট- 
দেবী আমার প্রতি বিযুখ। নতুব। লঙ্ীদেবী যাহার মাতাঃ জনার্দন যাহার 

পিতা সেই সগ্প্রস্থত*বালক আর কোথায় গমন করিবে? জনার্দন-কুপায় 

সে পুত্র ত হিংশ্রজস্তগণেরও ছুষ্তরধর্য। এইরূঠা চিস্তামগ্র হইয়া ব্যাকুলহৃদয় 

তুর্বস্থ গমন করিতেছেন এমন সময়ে চতুর্দিকে বৃক্ষপরিবেষ্টিত শাদ্বলভূমিখণ্ড 
আলোক দর্শন করিয়া তদতিযুখে গমন করিলেন, দেখিতলন বালকটী নবছূর্ববা- 

দূলচ্ছাদিত ভূমিথণ্ডে শায়িত আছেঃ তদীয় অঙ্গজ্যোতিঃ সেই স্থানটীকে 
আলোকিত করিয়। রাখিয়াছে। তুব্বসু দ্রুত গমনপুর্বক শায়িত বালককে 

ক্রোড়ে গ্রহণপূর্বক মুখচুণ্ধন ও মন্তকা প্রাণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 

“হে পুত্র দেবদেব জনার্দনই তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে 

তুমি আমার পুললাম নরকত্রোতা হইলে ! বস! তোমার কি মনোহর মু্তি। 

যখন তুমি হাস্য করিতে থাক ; তোমা হেন মোহন পুঞ্জকে ক্রোড়ে ধারণ 

করিয়া! ষে রমণীর মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হয় সেই রমণীই ধন্তা। হে পুত্র! 

তগবান মাধব তোমাকে আমার সংসার পারাবারের সেতু করিয়! 

দিয়াছেন।” 

পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়। বরথারোহণপুর্বক রাজ। তুর্ববস্থ গৃহাভিমুখে 

চলিলেন। রাজধানী মধ্যে উপস্থিত হুইয়। কিয়দ্দর গমন করিলে দেখিলেন 

পুরবাসী, নাগরিক, মন্ত্রী, পুরোহিত পারিবদবর্গ প্রত্তুতি সকলে রাজ অভ্যর্থ- 

নার জন্য সমবেত হইয়াছে । সারথি রবেগ সংঘত করিরে পুরোহিত সম্মুখীন 

হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জালিলে ধের্ঈন আলোক- 
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রশ্মদ্বার। সে গৃহ উদ্ভাসিত হয়, অথব! পূর্ণচন্ত্রদর্শনে যেমন মাগরের জল 
উদ্বেল হয় তদ্ধপ অদ্য আপনার ক্রোড়ে এই পুঞ্ঞধত্র দেখিয়। সকল নগরময় 

লোকের মুখ উজ্ব্বন ও স্বদয় আনন্দপৃণূ, হইয়াছে । হ্ষত্রিয়-চুড়ামণি যযাতি- 
তন'র রাজা তুর্বসুর উপযুক্ত পুঞ্জই হইয়াছে; এক্ষণে মহারাজের সর্বত্র জয় 
হউক।” রাজ! রথাবতরণপূর্ববক পুরোহিতকে প্রণামপুরঃসর কহিলেন, 
“পুরোহিত মহাশয়! আপনাদের আণীর্বাদ্ের প্রভাবেই আমার সমস্ত 

পরশ্বধ্য বৈতভব।” অনন্তর মন্ত্রীমহাশয়কে 'সনুখে দর্শন করিয়। জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, “মত্রীমহাশয়! আপনাদিগের , সর্ববাক্জীন কুশল ৩ ? রাজকাধ্য আমার 

অবর্তমানে উত্তমরূপে পরিচালিত হইছে ত ?” তখন মন্ত্রীমহাশয় কহিলেন, 
'ই। মহারাজ! আপনার আশীর্ববাদে সমস্ত রাজকাধ্যই উত্তমরূপ চলিতেছে। 

স্বয়ং জণাদ্দন যখন আপনার প্রতি তুষ্ট হুইয়৷ এই পরমন্থম্বর পু প্রদান 

করিয়াছেন তখন আপনার রাজ্যের কোনরূপ অকুশল সম্ভবে না।” অনন্তর 

অদূরে তোরণদ্বারে অন্তঃপু রচ।রিণা ও পুরমহিলাগণমহধ্য রাজমহ্ষীকে পুত্র- 

দর্শনেচ্ছ দণ্ডায়মান দেখিয়।' রাজ। পুরোহিত, মন্ত্রী ও পারিষদ্রবর্গের নিকট 

বিদায়গ্রহণপুর্ববক মহিষীর & পুরনারীগণের, লালস। নিবৃত্তির জন্ত অগ্রসর 
হইলেন। তোরণঘ্বীরে উপনীত হইবামাত্র পুরনারীগণ সৌভাগ্যশালী রাজার 
মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন । মহিষী তৎপর হইয়া তাহার ক্রোড় 

হইতে পুঞকে গ্রহণ করিয়াই কহিলেন, 'মহারাঞ্জ! এমন সুলক্ষণাক্রাত্ত 

পরমন্ুন্দর পুত্রটী কোথায় পাইলেন? ইহাকে দর্শনমান্রেই ইনি আমার মন 

হরণ করিলেন ও ম্পর্শমাত্র আমার সব্বাঙ্গ শীতল হইয়া] গেল।” তথন মহা- 

রাজ তুর্ববসু প্রণয়িনীভাষে উত্তর দিয় কহিলেন, প্প্রিয়ে। ভগবান রমেশ 
কুপা ্রদর্শনপুর্ববক এ পুত্ররত্রটী আমাকে দিয়াছেন, এক্ষণে অস্তঃপুরে চল, 

সকল কথা বলিব ।” 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

আভযেক। 

পুত্রপ্রাপ্ত হইয়। রাঙ্জসংসাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। গণদেবকে ক্রোড়ে 
করিষ্বা গণেশজননী যেমন শোভার আধার হইয়াছলেন, পুঞক্রোড়ে রাজ- 
নৃহিষীকে তদ্রপ শোভাধার অবলোকন করিয়া রাঁঞ্জার মন আনন্দে উচ্ছলিত 

হইয়| উঠিল। পুত্রকে বারক্কার দর্শন করিয়াও তাহার পুন্রর্শন লালসা নিবৃতধি 
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হইত না, এজন্য তিনি পূর্ববাপেক্ষ! ঘন ঘন অস্তঃপুরে আগমন করিতেন। 

অণু হইতে শাবক নিঃস্যত হইলে যেমন পক্গীদম্পতি অহরহ তাহার আহারের 
সংস্থানে ত্বরাপর হয় তদ্রূপ রাজদম্পতীন্ও রাঁজকুমারের জন্য বিবিধ উপাদেয় 

আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যথাকালে এই পুত্রের জাতকর্খীদি 
সম্পশ্ন করিয়া তাহার নাম একবার রার্খিলেন। পু্চমবর্ষপ্রাণ্ত বালকের 

বিদ্যাশিক্ষার্থে রাজ] উপযুক্ত শিক্ষক নিধুক্ত করিলেনণ বালকও মনঃসংযেগ 

সহকারে সর্কবিদ্যাব শিক্ষালাত করিতে লাগিলেন । অধীত-সর্ববশান্ত্র সর্বব- 

বিদ্যাপারঙ্গম বালক একবার ঘে$ড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজ তুর্ববন্ 

বিশ্রামলাভকামনায় তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া মহিষীর সহিত 

অস্তঃপুরে বিআমস্থথালাপনে সময় অতিবাহিত করিতেন । 

এইরূপে কিছুকাল *অতীত' হইলে বাঞ্জদম্পতী বার্দক্যহেতু শারীরিক 
দুর্বলত। অনুভব করিয়। এবং পুত্র একবীরের সুশাসনে সমগ্র রাজ্যমধ্যে 

শান্তি নিরাজিত অবলোকন করিয়া পুত্রহস্তেই সমগ্র রাজ্যভাঁর অর্পণিপূর্ববক 
বনাশ্রয় অবলম্বন করিঝার' নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। মন্কল্প স্থির হইলে একদা 
রাজদম্পতি বনগমনোনুখ হইয়। প্রাত্র 'একবীরকে সংবাদ দিলেন। অসময়ে 

মাতাপিত। কর্তৃক আহুত হইয়া! একবীর উদ্বিগ্রচিন্তে *'জনকজননীসকাশে 

উপনীত হইয়। তাহাদের পদধুলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! এমন 

অসময়ে কি জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন? আমাকে যে অবধি রাজপদে 

অভিষেক করিয়াছেন, সেই অবধি ত আমি যথাসাধ্য বাঞ্জকার্ধয পর্য্যা- 

লোচনা করিতেছি ।” অনন্তর মাতৃদেবীকে বিষ ও সর্বাভরণবিরহিতা 

অবলোকন করিয়। অত্যন্ত ব্থিতচিত্তে কহিলেন, “ম। ! আঁজি আপনার এবেশ 

দেখিতেছি কেন? কি হেতু আপনি অলঙ্ষারাদি বর্জিত হইয়! পত্রহীন লতি- 
কার ন্যায় মুর্তি ধারণ করিয়াছেন” আপনাকে এবেশ ত কখনই দেখি 

নাই। আপনাকে এবেশে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ।» 

পুত্রমুখবিনির্গত এতাদৃশ শোকোদ্দীপক বচন" শ্রবণপূর্বক রাণী অগ্রসর 
হইয়া একবীরের মন্তকাপ্বাণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! তোমার পিতা 
তোমাকে রাজকার্যে পারদর্শ দেখিয়৷ ও নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে অন্ধাবন 
করিয়া বনগমনোদ্যোগী হইয়াছেন। স্বামীর অনুবর্তিনী হওয়াই স্ত্রীলোকের 

"প্রধান ধর্ম, অতএব হেবৎস! আমি তাহার সহিত বনভূমি অবলম্বনে 

যত্রবতী হইয়াছি। 
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অকম্ম(ৎ বভ্রপতনবৎ এই নিারুণবাক্য শ্রবণগেচর করিয়া একবীর 

£খ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়! কহিগেন, “ম। ! আমাকে কি ভীষণ 

সংবাদ শ্রবণ করাইলেন? আমি 1ক হতভাগা! এই সে-দিবসমাক্র পিত1, 
আমাকে রা্পদে অভিষিক্ত করিয়াছেনঃ আমি তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ 

করিতে না করিতেউ আমাকে অসহায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার? বন. 

গমনোদ্যোগী হইলেন? মা! শুনিয়াছিলাম, সদ্যোজাতপুত্র আমাকে বনমধ্যে 

অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়! আমার গর্ভধারিণী লক্ষমীদেবী ও জন্মদাত৷ 

নারায়ণ বৈকুণ্টে গমন করয়াছিলেন। * তাহাদেরই কৃপায় আমি আপনাদের 

অন্্রে প্রতিপালিত হইয়া পরমন্ুখে ছিলাম । কিন্তু যাহার ভাগ্যে সখ নাই, 

সেকেন সহায় ও সম্পদের অধিকারী হইবে 2 সুতরাং আমার মনোবাঞ্চ। 

পূর্ণ হইতে না হইতেই এই ছুর্বিসহ শোকশেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। আমি 
সভাভঙ্ক কবিয় আনন্দসহকারে আপনাদ্বিগেরই চরণদর্শনে আগমন করি- 

তাম। এখন আর আমি কি নিমিত্ত এনং কাহাৰর নিকটে বা অস্তঃপুরে 

আগমন করিব ?” 

শোকসস্তপ্ুহৃদয়ে করুণবাঁকো পুত্রকে 'বিলাপ করিতে শ্রবণ করিয়া! রাজা 
তুর্ববসু তাহাকে সাস্বন৷ দিবার জন্য কহিলেন, “পুত্র একবীর, তুমি হুঃখাভিভূত 

হইও না। আমাদিগের পূর্বপুরুষ সকলেই এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। 

আমি তাহাদিগের বংশধর হইয়া তোমার মায়ায় যুদ্ধ হইয়। সংসারাশ্রমে 

অবস্থান করিলে লোকে আমাদিগকে কি ব্ণবে? বৎস তোমাকে পাইয়া 

অবধি আমি তোমাকে রাজযেগা বিধানে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি, 

তোম।র শিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তুমিও তাহাদিগের 

শিক্ষা-ক্রমে সর্বববিদ্যায় পারদশীঁ হইয়াছ, সর্বশেষে তোমাকে রাজপদে অভি- 

ধিক্ত করিয়।া আমর] বনাশ্রয় অবলম্বন করিতেছি । 

বাণী কহিলেন, “বৎস! তোমার বিবাহ হয় নাই! আমাদের ইচ্ছা 

ছিল তোমার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ দর্শন করিয়। চরিতার্থ হইব। তাহ! আমা- 

দের ভাগ্যে নাই। অপুত্রক হইয়। জনার্দনের কৃপায় তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলাম ইহাতেই আমর! ভগবান ও ভাগ্যবতী |” 

মহিষীকে পুণের বিবাহ কথা উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়া রা তুর্ববসু 

পুনরায় কহিলেন, “বংসে ! রড্যরাজ তাহার পরমস্ন্দরী কন্য| একাবলীর সহিত 

তোমার বিবাহদানে .অভিলাষী হইয়া দুত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমা- 



৭ম সংখ্য। | ] একাবলী। ৪৪৩ 

দের অপেক্ষ।' করিবার আর সময় নাই, এজন্য তদ্বিষয়ে মনোযোগ দান করিতে 

পারি নাই ; আমাদিগের বয়ঃক্ূম অধিক হইয়াছে, এই'সময়ে বনাশ্রয় অবলম্বন 

না করিলে কবেই বা বিষয়বাদন। হইতে যুক্ত হইব আর কবেই ব1 ভগবতীর 
* "আবাধনায় লিপ্ত হইব? ছুঃখিতচিন্ত বালক একবীর তথাপি ক্রন্দন করিতে 

করিতে কাহিলেন, “আপনারা যখন তগঝতীর আরাধনা পরায়ণ হইবার 
সঙ্কল্ল করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে নিষেধ কর অতীব গর্হিত কার্ধ্য 

হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পিঃ আমিও এই সংসারার্ণবে কর্ণধারবিহীন হইয়া 

পড়িলাম।' পুত্রপ্রেমমুগ্ধ রাজা তুর অতঃ পর উচ্ছ, লিত শোকাবেশ সহকারে 

কহিলেন, “কেন বংস! তুমি কর্ণধারবিহীন হইবে? আমার বছকালের 

মন্ত্রা রহিলেন, তিনি তোমাকে সকল বিষয়ে সদসৎ উপদেশ দান করিবেন, 

আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বয়ন্ত রুহিলেন, তিনি মিষ্টকথায় তোমার মনো- 
রঞ্জন করিবেন এবং ইহারাই তোমার কর্ণধার হইবেন। অনন্তর রাজাধিরাঞ্জ 

তুর্ববস্থ মন্ত্রী ও বঞ্ষেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, “ন্ন্ত্রিবর, বকেশ্বর 

আমার বহুতপদ্যার ধন ৯৪ বহুষত্রে প্রতিপালিত্ একবীরকে তোমাদের করে 

সমর্পণ করিলাম, ইহাকে তোমর। সংসারসমুদ্রে, সাহায্য করিবে ও রড্যরাজ 

দুহিতা একাবলীর সহিত ইহার পরিণয় কাধ্য সম্পাদন করিবে। আমর! 
আমাদের পূর্ধপুরুষগণের অনুস্থত পথ অবলম্বন করিতেছি ইহাও কি তোমাদের 

গৌরবের বিষয় নয়? স্থর্ধ্যদেব যেমন, অস্তগমনকালে পৃথিবীর আলোক- 

দানের তার চন্দ্রদেবের হস্তে স্তস্ত করিয়। যান, আমিও তন্রপ রাজ্যশাসনের 

' ভার মৎপুঞ্জ একবীরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বনগমনোদ্যত হইয়াছি! 
তোমরা সরল মনে আমাদিগকে বিদায় দান কর, আমর। হিমালয়াধিরূঢ 

হইয়া মহামায়ার পৃজায় অবশিষ্ট জীবন-কাল অতিবাহিত করিব।” 
মন্ত্রীবর বক্ষেশ্বর ও রাজপরিষ্দ সকলে মহারাঞ্জ ও মহারাণীর মঙ্গলকামন। 

করিলে তাহারা উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 

মহারাজ একবীর রাজকার্ধয গ্রহণপুর্বক সুবিচার ও স্শাসনগুণে 

সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বহুদিরন অতীত হইল তিনি 

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর কোন সংবাদ না পাইয়া রড়ই উদ্দিগ্ন হইলেন, এজগ্ত 

তাহাদ্দিগের সংবাদ আনিবার অন্য একজন দৃত হিমালয় প্রবেশে প্রেরণ 

_ করিলেন। 

একদিবম মহারাজ মন্ত্রী ও পারিষদ্বর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়! সতাবিদ)মানে 
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আছেন: এমন সময়ে দূত আসিয়! সংবাদ দিল “মহারাজ ও মহারাণী শুক্ষপত্র 

ভক্ষণ ও ঝরণার জলপান করিয়া! তপস্তা-নিরত আছেন। তাহাদের দেহযষ্টি 

অতীব ক্ষীণ।” মহারাক্গ পিতৃদেব ও. মাতৃদেবীর সংবাদ পাইয়। হষ্টচিত্তে 

সভা ভঙ্গ করিবার উদ্যোগী হইলে মন্ত্রী নিবেদন করিলেন, “গুনিলাম: 

রভ্যরাঙ্ছুৃহিতা একাবলী পণশ্বপরন্ধর করিখেন। যে' রাঞ্জপুত্র তাহাকে 

অঙ্ষাক্রীড়ায় পরাস্ত করিবে তিনি “তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন । কত রাজ- 

কুমার অক্ষক্রীড়ায় আগমন করিলেও সে দ্বিবস রড্যরা্জ বয়স্য বিজয় আসিয়; 
সংবাদ দিলেন যে স্বয়ং বড্যরাজ. আপনাকে, দুতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়াছেন। 

অতএব মহারাজ যুদ্ধ কিন্ব। অক্ষক্রীড়াদিতে আগত হইয়! তদ্বিষয়ে উদাসী 
থাক। একান্ত অকর্তব্য। , 

মন্ত্রবাক্য শ্রবণ পূর্বক রাজ] কহিলেন, “কৈ রড্যর+জ ত আমাকে কিছুই 

বলেন নাই ।” 

মন্ত্রী! বয়স্য মহারাজের সন্ুখীন হইতে ভীত হইয়াই আমার নিকট 

সংবাদ দান করিয়াছেন। ভামিই মহারাজ্রকে জ্ঞাপন করিতেছি। মহারাজ, 

রাজাদিগের সেনাই পরিচ্ছদ) 'শাস্ত্রই চক্ষু ও মন্ত্রী যুখ। 
তখন রাজ কহিলেন, “'মন্ত্রিবর যাহা কহিঞঙেন, তাহ যথার্থ বটে, কিন্ত 

আমি ত অক্ষক্রীড়া নিপুণ নহি, আমি কি অক্ষক্রীড়ার্থ আহুত হইয়া একটি 

যুবতীর নিকট পরায় স্বীকার করিবার জন্য গমন করিব? যুবতীর নিকট 
অক্ষক্রীড়ায় পরাঙ্জিত হইলে বড়ই লজ্জার কথা হইবে এবং এ সংবাদ কখন 

গোপন থাকিবে 71, সর্ধত্রই ঘোষিত হইবে। সুতরাং এ কাধ্যে অগ্রসর 

হওয়। আমার যুক্রযুক্ত 'নহে। 

মন্ত্রী। মহারাজ, ভয়ের ও লঙ্জার কোন কারণ নাই। যুদ্ধ ও অক্ষ- 
ক্রীড়ার্দিতে এক পক্ষের হার ও অপর পক্ষের জয় হ্ইয়াই থাকে । বিশেষতঃ 

যুবতী যখন অক্ষক্রীড়াদর্ষ তখন হার জিৎ তাহারই হস্তে। এতত্তিন্ন ভাবিয়া 
দেখুন সর্বত্র ঘোবণান্তেও রড্যরাঙ্জ কি জন্ক আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন? 

রাজ! মন্ত্রিবাক্যের মর্্গ্রহণে অসমর্থ হইলে মন্ত্রীবর পুনরায় কহিলেন, 

“মহার্রাঙ্গ ! আমার বোধ হয় অক্ষক্রীড়াটী সমারোহহীন শ্বয়তর। রাঞ্জকুমারী 

পণ করিলে রাজ। সেই পণবিবরণ সর্বত্র ঘোষণ। করিয়। দিয়াছেন। এই 

ঘোষণার অথই এই যে ষীহার। অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ তাহারাই ক্রীড়ার্থে 

আগমন করিবেন। কিন্তু ইহা গুনিয়াও কি ন্গন্ত রড্যরাজ আপনাকে 
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আহ্বান কত্বেন? আপনার গমনোদ্যোগ না দেখিয়া তাহার অবধারণ কর! 

কর্তব্য যে একবীর অক্ষব্রী'চা-নিপুণ নহেন ? মহারাজ! আনার বিবেচনায় 

রাজকুমারী আপনার প্রতি আসক্ত 1» 

মন্ত্রীবাক্যে মহারাজের আস্থা হইল না। তিনি কহিলেন, “পণত্রীড়া 

কুন গোপন হইবান্র নহে। দশের সম্মুখে রা্কুমারীকে পণ অন্ুসারেই 

কার্ধ্য করিতে হইবে সুতরাং আমার প্রতি আসক্তী”' হইলেও তিনি অন্তায় 

আচরণে সমর্থ হইবেন ন1।” 

তখন মন্ত্রীর আরও আগ্রহসহকারে কহিলেন, “মহারাজ! আমার 
পরামর্শ অগ্রান্ করিবেন'না। আম আপনার পিতৃদেবের মন্ত্রী ছিলাম, 

এক্ষণে আপনার মন্ত্রী হইয়াছি। আপনি শিশু আপনাকে আমি কি বুঝাইব, 
অক্ষব্রড়ায় হার জিৎ মমস্তই ,০সই কুমারীর আয়ত্ত । আপনি নির্ভয় চিত্তে 

রড্যরাজ সভায় গমন করুন। যুদ্ধ কিন্বা অক্ষাি ক্রীড়ায় আহত হইয়। 

প্রত্যাখ্যান কর। রাজদম্ম নয়।” ৮ 

এমন সময়ে হিমালয় প্রদেশ হইতে জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ জানাইল, 

মহারাজ, আপনার পিতৃদেব ও ,মাতৃদেবী উভয়েই গতকল্য স্বর্গারোহণ 

করিয়াছেন। ঁ 

রাজ। সংবাদ শ্রবণে স্তস্তিত হইয়। উপবিষ্ট আছেন। তাহার ছুই চক্ষু 

দিয় দরদর ধারে ধার! পতিত হইতেছে এমন সময়ে মন্ত্রা মহাশয় কহিলেন, 

“মহারাজ ! স্তম্তিত হইয়া! শোক প্রকাশের এ সময় নয়। আপনার পিতৃদেব 

ও মাতৃদেবী যোগে তন্থত্যাগ ককব্রিয়াছেন এক্ষণে তৎপর হইয়া তাহাদের 

ওর্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করুন। আমিও বুড্যরাজ সকাশে সংবাদ 
দান করি যে পিভৃমাতৃ-শ্রাদ্ধান্তে রাজামহাশয় অক্ষব্রীড়ার্থ রভ্যরাজ পুরীতে 

গমন করিবেন। ১ 

রাজা । এই সংবাদ্দ প্রদান কর যে স্মামি শ্রাদ্ধান্তে বড্যরাজপ্রদেশের 

অনতিদুরবস্ত নদীতটে রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। 

(ক্রমশঃ) 

জীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
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অদ্বয় জ্ঞানই তত্ব অর্থাৎ পরমাথ সত্য। এই তত্বই একমাত্র আশ্রক্সণীয়, 

জীবনের একম।ত্র লক্ষস্থল ; জানিয়। বা না জানিয়। সকলেই এই তত্ব-বস্তর 

অভিযুখী। এই তত্ব-বস্তই নিখিন চরাচরকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং 

সকলেই বিবিধ ঘাত গ্রতিঘ।ত ও জয্পরাজয়ের মধ্য দিয়া, এই তন্বের অভিমুখে 

ছুটিতেছে ৷ যাহ? এই তত্বের ধতটুকু অভিমুখী বা নিকটে তাহাই তত সত্য, 
তত উচ্চ ও তত শ্রেয়ঙ্কর। . ৰ 

এই তত্ব ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়া,ছন। ব্রহ্ম, পরমাত্বা ও ভগবান। 

এই তিনটি নাম এই ভাবে বুঝিতে হইবে । আমাদের জ্ঞানের নিকট একট! 

জ্ঞেয় জগৎ ব1 ইন্ং, র্বদাই ইপ্রিয় ও মনের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ 

করিতেছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সমূহ ও তাহাদের আঁধপতি মনই মানুষের 

স্ববন্ধ নহে, ইহা 'ছাড়। অর্থাৎ এই পরোক্ষজ্ঞান ছাড় স্বান্থুষের আরও কিছু 
আছে। সেই যে আরও "কিছু? যাহ পরোক্ষজ্ঞান্ের বা ইন্দিয়জ্ঞানের 

বিষরীভূত না হইলেও, জ্ঞানের- বা মানবটৈতন্ের বিষয়ীভূতঃ সেই জ্ঞানকে 
অপরোক্ষজ্ঞান ব1 অতীন্দ্রিয়জ্ঞান বলে। উপস্থিত আমাদের ন্যায় সাধারণ 

মানুষের পক্ষে ত'হ! সুঙ্ষ-বিচাবর্-ময় যে অনুমান সেই অনুমানের বিষয়ীভূভ। 

কিন্ত সকলের নিকটেই যে তাহ] আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহ নহে। এখন 

গ্রশ্ন এই যে এই অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত এই তত্বের সহিত এই যে প্রত্যক্ষ 

“ইং ইহার সম্বদ্ধ কি? সম্বন্ধ আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। একজন 

বলিলেন এই “ইদং এর সাহায্যে তিনি আছেন এই মাত্র অনুমান হয় আর 

কিছুই সম্বন্ধ নাই। “ইদংট1 সত্য মত্য নাই, এ একট! ভূল মনে হওয়া, 

যেমন দড়ি দেখিয়। মনে হয় সাপ দেখিতেছি। মনে'করুন, আমি ফড়াইয়। 

আছি, দর্পণে যেমন হউক'আমার একট] ছায়া পড়িয়াছে, এ ছায়! তে। আমাতে 

নাই, এ ছায়। যে দর্পণ দেখে তাহারই মনে আছে, সত্য সত্য নাই। তত্বের 

সহিত “ইদং এর এই সম্বন্ধ অর একজন বলিলেন এই যে ছায়া ইহার 
সম্তাবন। ব। হেতু আমার.মধ্যে সর্বদাই আছে অর্থাৎ এই সম্তবন! আমার 

স্বরপের একটি লক্ষণ। আমার স্বরূপের অন্যান্ত লক্ষণও থাকিতে পারে 

না থাকিতেও পারে, সে সব্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, 'কিস্ত এই যে 

লক্ষণটি অর্থাৎ ছায়ার হেতু, এই লক্ষণটির দ্বারাই লোকে, যাহার] ছায়! দেখে 
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তাহারা আমাঁকে ধরিতে পারে, বুঝিতে পারে, অন্ত কোন প্রকারে পারে না। 

মার একদল বলিলেন এই 'যে ছায়াপাত কর এই কার্যটিই আমার, নিত্যই 
আমি দর্পণে আমার মুখ দেখি ও অপরকে দেখাই, ইহাই আমার সময় 

কাটাইবর উপায়, ইহাই আমার আনন্দের খেল।। তুমি কেবল ছায়৷ দেখ, 

াঁয়। আর কান্না ছুই এক অখও দৃষ্টিতে দেখিতে পার না, কাজেই মিথ্যার 
পশ্চাতে পশ্চাতে অশাদি বহিমু' হইয়া ঘুরিয়া মর। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর, 

ছাঁয়। ছাড়। কায়। নাই, কার! ছাড় ছায়! নাই, তাহ] হইলে আমাকে ধরিতে 

পারিবে, আমিই তত্ব, আমাকে ধর।!ই তোমার একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রত। 

এই তিনটি ভাবের মপ্যে এথমটি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় পরমাত্মা, আর তৃতীয় 

ভগবান। শ্রীগীবগোস্বামীর ব্যাখ্য। হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সেই 

ভগবানই জগতের সর্বস্ব, “ইং এর প্রাণ । 

“অহমাত্ব। গুড়াকেশ সর্বভূতাণয়স্থিতঃ” | 

ভক্তির দ্বারাই 'সেই তগবানকে পাইতে হইবে, ইহাই শ্রীমঘ্াগবতের 
উপদেশ। ইহাই ভাগবত ধর এই জ পরবর্তী শ্লোকে শ্রীমন্তাগবত 
বঁলতেছেন। 

“তচ্ছ দধানা মুনয়ে। জ্ঞানবৈরা গ্যযুক্তয়া।। 
পশ্যস্তযাঝ্মনিচাত্মানং ভক্ত] শ্রুতগৃহীতয়। ॥৮ 

এই তত্ব ভক্তির দ্বার! প্রাপ্য । এই ভক্তিঃ জ্ঞানও বৈরাগাযুক্ত] | বেদান্তশ্রবণের 

দ্বারা ইহার দৃঢ়ত। সাধিত হয়। শ্রদ্ধা ইহার সাধন। অরন্ধাবান মুনিগণ এই 
ভক্তির দ্বার। সেই তন্ববস্তকে দর্শন করেন। প্রশ্ন হইতেছে, কোথাত্ব দর্শন 

করেন? উত্তরে বলিতেছেন, আত্মায় অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞে। সেই তত্ব কেমন? 

তিনি কি আত্ম-ব্যতিরিক্ত১ অনাত্মভাবাপন্ন১ কোন জ্ঞেয়শ্রেণীর বন্ত ? উত্তরে 
বলিতেছেন ন! তিনিই পরমাজ্ম!। 

শ্রীবৃন্দীবন লীল। আলোচন৷ কালে উদ্ধৃত শ্লেরকৈর প্রতিপাদ্য যে তত্ব-কথা 

তাহ। অনেকে বিস্বত হইয়। যান। এইজন্য অপ্রাকৃত প্রেমলীলার স্বরূপ 

হদয়ঙ্গম করিতে পারেন ন1। শ্রীমস্তাগবতর্কার এই তত্বটুকু আমাদিগকে 

পুনঃ পুনঃ ম্মরণ কন্নাইয়া দিয়াছেন। উদ]হরণ, শ্বরূপ. দশমন্বন্ধে শ্রীরুষ্ণের 
বাল্যলীলার কথায় ্রিকৃষ্তত্ব এই ভাবে বুঝাইতেছুন। 

“সবরেষামপি ভূতানাঁৎ নৃপ স্বাত্ৈব বল্পভঃ। 
ইতরেশুপত্যবিত্তাদ্যা স্তঘল্লভতয়ৈব পৃহি ॥ 
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তদ্রাজেন্দ্র যথা স্রেহঃ স্ব স্বকাতুনি দেছিনাম্ । 

ন তথা মমতালম্িপুত্রবিত্বগৃহাদিষু ॥ 
দেহাত্বাদিনাৎ পুংসামপি রাজিন্সত্তম |. 

যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথ! ন হানু যে চ তমণ।॥ 

দোহোহপি মমতাভাঁক চেত্তহ্যসেৌ নাতবৎ প্রিয়ঃ। 
যজ্তীর্মত্যপি দেহেহস্মিন্ জীবিতাঁশাবলীয়সী ॥. 
তম্মাঁৎ প্রিয়তম? স্বাত্বা। সর্ব্েষামপি দেহিনাম.। 

তদর্থমেব সকলৎ জগদেতচ্চরাঁচরম.॥ . 

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্ীনমখিলাত্নাম,। 

জগদ্ধিতায় সোহুপাত্র দেহীবাভাঁতি মায়য়। 8 

প্রথম পচটি শ্লোকে দেখাইতেছেন যে স্বতঃ অর্থাৎ আপন] হইতেই বা নিজের 

স্বভাববশতঃ আশ্বাই আমাদের প্রিয়তম বস্ত। অন্ঠ যাহা কিছু আমর! 
প্রিয় বলিয়। মনে করি, সেই সমস্তের প্রতি ষে গ্রীতি তাহ। ওপ।ধিক অর্থাৎ 

আত্মার প্রকাশক উপাধি বলিয়ী। “হে রাঁজন্! আত্মাই যাবতীয় ভূতের 

প্রিয়? পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি অন্ঠান্ত যাবতীয় বস্ত আত্মার প্রিয় বলিয়াই 

প্রিয়। এই জন্ত নিক্ত নিজ অহঙ্কারাম্পদ যে দেহ সেই দেহের প্রতি শরীরিগণের 

যেমন গ্সেহ হয়, এই মমত! অর্থাৎ আমা'র দেহ এই যে মৌলিক অভিমান এই 
অভিমানকে আশ্রয় করিয়। যাহারা আপনার হইয়। রহিয়াছে অর্থাৎ পুত্র, ধন, 
গৃহ প্রভৃতিতে সেরূপ হয় ন।” আত্মাধ্যাসের তারতম্যে প্রীতিরও তারতম্য 

হইয়। থাকে অর্থাৎ যাহাক্ষে যতটুকু আপনার বলিয়া মনে করি তাহাকে ঠিক 
ততটুকুই ভালবাসি । এই টুকু দেখাইবার জন্য পরেব ছুইটি ক্লোকে যুঢ় ও 

অযুঢভেদে প্রীতির কিরূপ তারতম্য হয় তাহাই দেখাইতেছেন। “যাহার। 

দেহাত্মবাদী অর্থাৎ যাহার! এই দেহতকই আমি বলিয়। মনে পরে, দেহাতীত 

কোন কিছু আছে ব! থাকিতে পরে ইহ। যাহার] জানে ন। তাহার। আপনার 

দেহটিকে যেমন ভালবাসে এই' দেহের যাহারা অন্ুবত্তাঁ অর্থাৎ এই দেহের 

সম্পর্কে যাহার। সম্পর্কিত হইয়া “ক্সামার” বলিয়। প্রতীত হয় যেমন পুর প্রভৃতি 
তাহার। সেরূপ প্রীতিভাজন নছে। তাহার পর দেখ! যাইতেছে যে, এই যে 
দেহ, ইহার যখন আর আশা নাই, অর্থাৎ ইহার বিনাশ যখন অবশ্যম্ভাবী 
সে সময়েও 'বাচিয়! থাকিঝংর আশা অত্যন্ত গ্রবলতাবেই থাকে। আর 
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বাচিবার কোনই সম্ভাবনা! নাই, দেহ নিই যাইবে ইহা যখন স্কির 

হইল তখনও যখন বীাঁচবার ইচ্ছা রহিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে 

যে এই যে প্রীতি ইহা দেহগত * বলিয়া এতদিন প্রতীত হইলেও 
সত্য সতঢ় তাহা! দেহগত নহে, তাহ। আত্মগত।” আ্ীধরম্বামী এই 
শ্নে্িটির আর একরূপ অর্থও করিয়াছেন?। তাহ এই । “যখন মানুষের 

অবিবেকের ব1 অজ্ঞানের অবস্থা সে সময়ে দেহণ্ধবংশ হইতেছে দেখিয়াও 
মান্য বাচিয়। থাকিবার জন্ত আশ। করে। এই জীবতাশ। বিবেকী ব। 

জ্ঞানী ব্যক্তির গ্লীতির বিষয় যদ্দিই "বা হয় তাহ1 হইলেও আত্মার স্তায় গ্রীতির 

বিষয় হয় না। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী তাহার দেহ যাইতেছে, কিন্তু ইচ্ছ। হই- 
তেছে দেহ থাকুক, এই যে ইচ্ছা! ব৷ দেহপ্রীতি "মবিবেকীর স্তায় তাহার 

ইহা! দেহের জন্য নহে” আত্মার জন্ত।” “অতএব বুঝিতে পার যাইতেছে 

যেনিজের আত্মাই সর্বদেহীর্র প্রিয়তম । এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার 

জন্য প্রিয়।” এইবার কৃষ্ণের কথা বলিতেছেন। তাহাকে 'কিরূপে দেখিতে 

হইবে। সাধারণ মানুষ 'বলিবে তিনি আমাদের স্তায় দেহী। তিনি এক- 
জন এ্রতিহাসিক মৃ্হাপুরুষমান্। ভাগবত বলিতেছেন ইহ। ভূল। ““কুষ্চকে 

যাবতীয় আত্মার আত্মা বলয়! জানিবেন। তিনি জগতের মঙ্গলার্থ মায়া- 

যোগে দেহীর ন্তায় প্রকাশ পাইতেছেন।৮ তাহা হইলে দেখ গেল থে 

দেহের সঙ্গে আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার ব৷ প্রর্কৃত জীবের যে সম্পর্ক, এই 
আত্মার সহিত জ্ীকষ্ণের সেই সম্পক। 

তাহার পর এই প্রসঙ্গে ভাগবতকার আরও অনেক কথা বলিতেছেন, 

ধাহারা সত্য সত্য ভাগবত ধর্মের তাৎপর্য বুঝিতে "াহেন পরবর্তী প্লোক- 
গুলি তাহাদিগকে বিশেষ ধীরভাবে আলোচন1 করিতে হইবে। পূর্বে বলা 
হইল ষে দেহকে আমরা যে ভালবাসি তাহ। আত্মার অধ্যাসের জন্ত অর্থাৎ 
আত্মার জন্যই দ্ধেহ প্রিয় অর্থাৎ দেহ যেনাই তাহা নহে কিন্ত দেহের এই 

যে থাক। ব৷ প্রির হওয়। ইহা আত্মার দ্বারাই* সাধিত হইতেছে। অনেকে 

মনে করে আত্ম। বলিলে দেহ নহে এমন একটা কিছু বুঝিতে হইবে কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে, দেহের যার৷ সত্য তাহ! অখম্সা | ' সেইরূপ আত্মরর আত্ম 
কষ । কষ বলিলে এই সমস্ত দেহী ব্যতিরিক্ত একটা কিছু মনে 
করাও ভূল। এই তব্বটুকু বড়ই কঠিন, বেশ ধীরনাবে হদয়জ্ম করিতে 
হইবে। রর 
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“বস্তুতো।জানতামত্র কুষ্ণং স্থানঃ চরিষুই চ। 
ভগবন্ধপমখিলৎ নান্যদ্বস্ত্িহ কিঞ্চন ॥? 

কৃষ্ণ সকল জগতের কারণ। (আত্মার আত্মা ললিলে কেহ যেন মনে- 

নাকরেন যে জড় বন্ত বলির, একট। পৃথক জিনিস আছে 'কষ্ণ তাহ। 

নহেন, যেমন অবিবেকগণ বলেন তিনি “চৈতন্য স্বরূপ)” এই তত্ব ধনি 

জানেন তাহার্দিগের সমক্ষে চরাঁচর সমন্তই ভগব্জর্গ। ততিন্ন অন্য কোন 
বন্তই নাই” এই তত্বটুকু পরের ল্লোকে আরও তাল করিয়া ব্যক্ত 
করিতেছেন। 77 

“সর্বেষামপি বস্ত,নাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। 
তন্যাঁপি ভগবান্ কৃঞ্ণঃ কিমতঘ্বন্ত রূপ্যহ্তাম, ॥৮ 

সকল বস্তর পরমার্থ (117 1২6৪1 9611) কারণে অবস্থিত । (মুলে আঁছে 
ভবতি শ্রীধর্ স্বামী ইহার অর্থ করিতেছেন। ভবৎস্পরিণামং প্রাপ্ুবৎ 

স্কারণং--তন্মিন্। যাহ] পরিণাম তাহ। পরিপামীতেই আছে। 90027105 

76170এর মধ্যে আছে) কৃষ্ণ সেই 'কার্ণেরও কারণ । অতএব শ্রীকৃষঃ 

ব্যতিরিক্ত কোন বন্তই নাই । [7515 [15 01010 ০01 ৪]] 671795 200 

10611)55 61915 19 100 11202,01010, 

এই যে শ্রীকৃষ্₹-তত্ব শ্রীযগ্তাগবত-প্রথম হইতেই এই তত্বের ্রিকে ইঙ্গিত 

করিতেছেন । এই জন্যই আমর] প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যাপ্নের শ্লোকের, 

আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে দশমস্কন্ধের শ্লোকের আলোচনা করিলাম। এইবার 

আলোচ্য শ্লোকটির তাৎপর্য্য বিশদরূপে আলোচন! করা যাঁউক। 
শ্রীমস্তাগবত বলিলেন এই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগাযুক্তা এবং বেদাস্ত 

শ্রবণের দ্বার] ইহার দৃঢ়তা সাধিত হয়। আমরা পুর্ব আলোচন৷ করিয়াছি 
যে ভক্তি মানবের একটি মৌলিক বৃত্তি অর্থাৎ ইহ1 অভন্যা, আরও বগা 
হইয়াছে যে তক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম এই ছুইটি সাধন পথ সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। 

প্রকৃত তক্তি যাহ।, তাহার আদর্শ ই মানবের পূর্ণাঙ্গ ধর্ম এবং শ্রীমত্তাগবত সেই 
আদর্শ ই প্রদান করিয়াছেন।,. বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা ভক্তি জন্মায় না, তবে 

দৃ়ীরুত হয়। এক্ষণেচিস্তা করিতে হইবে এই বেদান্ত শ্রবণ কি? আমাদের 
সাধারণ ধারণা এই যে ব্রহ্ম” জীব ও জগৎ সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিচার ও 
তর্কই বুঝিবেদান্ত। কিন্তুবাস্তবিক তাহা নহে। বেদের যাহা শিরোভাগ 
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ব উপসংহার তাহার নাম বেদীাভ্তু "116 ০0170105195 ০016 676 ০095. 

বেদ অর্থে অপৌরুষের় জ্ঞান+ যাহার উপর ধর্মের প্রতিষ্ঠ।। এই বেদবিহিত 

অন্বণীলন করিয়। ধীহাবা উন্নততর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন তাহাদের 

'অভিজ্ঞতা সমূহই বেদাঁন্ত। এই বেদান্ত শ্রবণ শ্রদ্ধার সহিত সাধুসজ্জচনর 
নিকৃট করিতে হইবে, ইহাই উদ্ধত শ্লোকর তাৎপর্য । *শ্রদ্ধার সহিত 

শ্রবণ করিতে হইবে" ব্লায় শ্রদ্ধারত্তির আপঠ্াকতা! ফে' সর্ব প্রথমে এই কথা 

বল হইল। একর চিত্ত করিলেই বুঝিতে পার যাইবে যে এই শ্রন্কা 

ভক্তিরই প্রার্থমিক অবস্থা । শ্রদ্ধার সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন । এই ধর্শ- 

হীনতা, ভোগপরায়ণতা, ও প্রতিদ্ন্বীতার যুগে শ্রদ্ধাবুত্তির অভাব অত্যান্ত 

অধিক হইয়। পড়িয়াছে। শৈশব হহতে যাহার চিত্তে শ্রন্ধাবৃত্তির বিশেষ 

অনুশীলন ন। হর, ভক্তিপ্রথের পথিক হওয়। তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। ভক্তি- 

শাস্ত্রের মহত্ব অনেকেই হ্ৃদয়ঙ্গহই করিতে পারেন না কারণ শ্রদ্ধার অভাব। 

আমি বুঝি, আমি পঠিত এই প্রকারের ভাব যাহাদের ঠিত্তে দৃঢ় তাহার 

তক্তিরাজ্যের কোমল মধুকু অন্ুহতি লাভ করিতে,পারে না। 

ভ্ীশ্ীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন ৫--, 

“্রন্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন্ ভাগ্যবান জীব । 

গুরু কৃষ্ণ কুপায় লভে ভক্তি-লত। বীজ ॥ 

মালী হঞ। করে সেই বীজ আরোপণ । 

শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ , 
উপজিয়1 বাড়ে লতা ব্রপ্জাণ্ড ভেদি যায়, 

বিরজা ব্রন্দঘলোক ভেদি পরব্যোম পাঁয় ॥ 

তবে যায় তদুপরি গোলো'ক বৃন্দাবন | 

কৃষ্ণ“চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 

তাহা বিস্তারিত হঞ। ফলে প্রেমফল । 

ইহ। মালী নিত্য সেচে শ্রবণাঁদি জল ॥ 

ঘদ্দি বৈঞব অপরাধ উঠে হাতি মাথধ। 
উপাড়ে ব। ছিণ্ডে; তার শুকি য্বায় পাতা 
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তাতে মালা যত্ব রি করে আবরণ । 

অপরাধ হাঁতী যৈছে না হয় উদৃগম ॥ 

কিন্তু যদি লতার অল্নে উঠে উপশাখা। 

ভূক্তি মুক্তি বাঞ্থ। ধত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধীচার কুটিনাটি জীবহিৎসন।' 
লাভ প্রতিষ্ঠাদি'যত উপশাখাগণ ॥' 
সেকজল পাঁঞ! উপশাখ। বাড়ি ষায়। 

সত হএ। মূল শাখ! বাঁড়িতে না পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাখ। করয়ে ছেদন । 

তবে মূল শাখা বাড়ি ধায় বৃন্দাবন 
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয় । 

'লতা অবলম্দি মাঁলী কল্পবৃক্ষ পায় ৷ 
তাহা! সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন । 

স্খে প্রেমফল রস করে আম্বাদন ॥ 
এইন্ত পরমফল পরম পুরুষার্থ। 
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুক্যার্থ ॥” 

উদ্ধত অংশে শ্রী ্লচরিতামৃতকার বণিলেন যে তক্তিলতার বীঞ্জ শ্রবণ কীর্তন 
জলে সে5ন করিতে হইবে ইহাই ্মস্তাগবতের “শ্রুতগৃহীতয়।” এই পদটীর 
অর্থ। শ্রীমত্তাগবত আব দুইটি কথ! বলিলেন জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত1। পূর্বের 
বলিয়ছেন যে ভগবান বানুদেবে. ভর্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তৎক্ষণাৎ 
বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান হইবে। শ্রীচৈতন্ত চরিতংম্তকার বলিলেন “টবষ্ণব 

অপরাধ” “হাতির মাথা এই মাথ!। ভক্তিগতাকে ছি'ড়িয়া দেয় এবং 

অনেক সময়ে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলে । “টবঙ্ব অপরাধ" 

হয় কেন? শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভাবেই তাহা হইয়া 

থাকে। একালের লোকের চরিত্র ও মনোভাব আলোচনা! করিলে ইহার 
তাৎপর্য বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধশ্মসাধনার পথে অহঙ্কার অতি 

প্রধান অন্তরায় ইহা এত হুক্্রভাবে থাকে যে তাহাকে ধর! ও উৎপাটন কর! 
বড়ই কস্িন। ইংরাজীতে, ইহাকে বলে 1505110 6০ 5210505161709, 
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ধন্মজীবনের সামান্ত আভাস পাইবার মাত্র আমর] নিজেদের সব্ধজ্ঞ বলিয়। 

মনে করি এবং অগ্ঠান্ত ধর্শশীল ব্যক্তিগণ ব। ভক্তগণ ধারা আমাদের অপেক্ষা 

হয়ত উন্নততর স্তরে অবস্থিত, এমন ক্লি তাহাদেরও কোন ভাব ব।ক্রির়। যদি 

' আবোধ্য হয় তাহ। "হইলে ভ্াহাদের উপেক্ষা করিয়। থাকি, এই একধ্অতি 

প্রপ্নান বিপদ। শ্রদ্ধা, বৈবাগ্য ও জ্ঞান এই তিনটির সাধন সর্বদা অত্যন্ত যনত- 

শাল হইয়া করিতে হইবে, প্রত্যেক মৃহ্ুত্তে অন্তমুথ] হইয়া অতীব গতীর তাবে 

নিজের হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া! দেখিতে হইবে যে এই তিনটির প্রতি অমনে- 

যোগী হইয়! পড়িতেছি কিনা। , তাহার পর শ্রীচৈতগ্ঠচরিতামৃতকার বলিলেন 

ভুক্তি যুক্তি প্রভৃতি উপশাঁখা সমূহও এই ভক্তিলতার বৃদ্ধির অন্তরায়, আমর! 
সহঙ্গেই বুঝিতে পারিব নে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে বেদান্তশবণাধি দারা জ্ঞান ও 

বৈর[গোোর সাধন! ক্ধিলে এই সমন্ত উপশাথার হস্ত হইতে আমর! পরিত্র।ণ 
পাইব। 

ব্যক্তিবিশেষের গক্ষে ভক্তিসাধনার এই উপায়। এই উপায় অবলম্বন 

করিয়া যে কোন ব্যক্তি ধন্ত হইতে পারেন ! কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে কেবল 

মাত্র উপদেশ দেওয়াই তো বথেষ্ট নহে। * সামাজিক ব্যবস্থা যদ্যপি এই 

অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল নাচ্হয় তাহ হইলে সাধারণ /একজন মানব নিজের 

চেষ্টায় এই পথে সকল সময়ে অগ্রসর না হইতেও পারে; যেমন একটি 

শিশুকে যদি কেবল বলা যায় যে ভুমি এই কার্ধ্য এই এই ভাবে করিবে, 

এইরূপ উপদেশ দিলে শিশু কি তদনুসারে কার্য করিতে পারে ? শিশু তাহ] 

পারে না। আমরা মানুষ, একালে অতান্ত অহঙ্কারী হইয়। পড়িয়াছি, 

আমরা মনে করি বে আমরা বাহিরের , কোনরূপ বাধ্যত। ব! 

বিশেষ সাহাদ্য ব্যতিরেকেও নিজেদের মঙগলসাধন করিতে পারি। এই 

প্রকারের ধারণা যে প্রান্ম সবই ভূল ইহা৷ একটু সরলচিত্তে আঁলাচনা করিলেই 

বুবিতে পার। যাইবে । সুতরাং সামাজিক ব্যবস্থার সাহাব্য একান্তভাবে 

প্রয়োজন। এখন, সে সমাজ কোথায়? €৫য সমাজের বিধি ব্যবস্থা আচার 

সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয় চিত্তবৃত্তির অনুশীলন হইলে পর ভীবনের যে 

লক্ষ্যের কথ! বল হইল মানব তাহা পাইতে পারে যে সমাজ মানবকে পঞ্চম- 

পুরুবার্ধস্বরূপ এই যে €্রমভক্তি ইহ! লাভ করিবার উপধুক্ত করিতে পারে? 

শ্রীমত্ভাগবতকার উত্তর দিলেন বর্ণাশ্রমাচারই সেই ব্যবস্থা । যে সমাজে বর্ণাশ্রম 
প্রচারিত হইয়াছে সেই সমাঁজেই এই অনুশীলনেন্ত উপযুক্ত ও আন্ুকুল ক্ষেত্র । 
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ইহ] শ্্রীমস্ভাগবত বলিলেন বটে, কিন্তু এমন কথ বলেন নাই যে নর্াশ্রমাচার 

যেখানে নাই সেখানে এই ধগ্প হইবে না। এই মাত্র বলিলেন গ্রকৃত বর্ণা শ্রম, 

যাখা মানব সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারে না, তাহার লক্ষ্য এই ৫্রমভপ্তি | 
বর্ণাশ্মাচারই স্থগম ও উৎকৃষ্ট পথ । কেবল তাহাই 'নন্তহ। সুনিশ্চিত পথ। 

অন্তান্ট পথে হয়ত কাহারও হইতেপারে কিন্তু উপস্থিত তাহা আলোচ্য নহে। 

কিন্ত মানুষ অনেক সমন উপলক্ষে বা উপায়ে এতাদূশ আত্মহার! হইয়া পড়ে 

বে লক্ষ্য বা উদ্দেগ্ত একেবারে ভূণিয়। যায়, সে সময়ে সেই লক্ষ্যটি বিশেষ ভাবে 

প্রচার করা, চেদ্িকে মানুষের দৃষ্টি খিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা একান্তভাবে 

প্রয়োজন হইয়। পড়ে। বর্তমান সময়েও আমাদের দেশে ঠিক সেই অবস্থা 

উপস্থিত। একদল লোক বর্ণাশ্রম ভাঙবেন, আর একদল বর্ণাশ্রমের প্রকৃত 

মন বুঝিবার জন্ত চেষ্টা না করিয়া গায়ের ঞোরে, তাহা বাখিবেন। এই দুই- 
দলই ভ্রান্ত । হ্ীমাগবত যেন এই উভয় দলের মধ্যে একট। সন্ধি স্থাপন 

করিয়। মানবকে ও জগৎকে প্রকৃত কল্যাণে লইয়। যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে- 

ছেন। পরবর্তী ক্লোকটি এই। 

“অতঃ পুংভিিজশ্রেডঠ।. ব্মাশ্রমবিভাগশ্ঠ। 
্নুষ্টিতন্ত ধর্শন্তি সংসিদ্ধিরিতোষণং ॥” 

শ্রবণাঁদির দ্বার গৃহীত যে ধন্ম তাহার ফল তক্রি__অর্থ কামাদি নহে পূর্ববর্তী 
শ্লোক সমূহের দ্বারা! এই তত্বের প্রতিষ্ঠ।'করিয়! বলিতেছেন__-অ তএব হে দ্বিজ্জ- 

শ্রেষ্ঠগণ ! লোকে বর্ণাশ্রমের বিতাগানুসারে যে যে ধর্শের অনুষ্ঠান করুক ন৷ 

কেন, তন্মার। হরির তুষ্ট লাভ করিতে পারিলেই তাহ! সার্থক। 

শ্রীম্ভাগবত যেন এক্টি তুলাদণ্ড দিলেন। আমরা যে ধর্মেরই অনুষ্ঠান 
করি ন| কেনঃ কেবল মাত্র বাহির হইতে তাহ! উত্তমরূপে সাধিত হইয়াছে 

কি ন। ইহা। বুঝিতে পার! যায় না, এই হরিতোধণ ঝ, হরি-ভক্তিলাত তাহার 

তুল।দণ্ড; এই তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া! তাহার সংসিদ্ধি নিরপিত হইয়া থাকে । 
এই শ্লে।কে শ্রমদাগবত ক্ষত্ররূপে সংক্ষেপে যাহ| বলিলেন সপ্তম স্কব্ধের 

একাদশ অধ্যায় হইতে পঞ্ধদশ অধ্যায় পর্ধা নারদ-ঘুধিহির সংবাদে তাহ। 

বিশদ্বরূপে কান্তন করিয়াছেন। আমরা যদি এই পাঁচটি অধ্যায় আলোচন! 
করি তাহ! হইলে এ সব্বন্ধে সমস্ত কথা বুবিতে পারিব। সেস্থানে যাহা 
বণিক্বাছেন আমার 'অতি-সংক্ষেপে তাহার ছু একটি কথা এই স্থানে বিবৃত 
করিতেছি ।॥ 



৭ম সংখ্য]। ] ভাগবত ধন্ম। ৪১৫ 

প্রথম কথা এই যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম সনাতন ধর্। মন্ুষ্যদিগের স্বাতাবানু- 
নারে এই ধরব যুগে যুগে বিহিত হইয়াছে । চিত্ত স্বতাবতঃ কাম-বাঁসনাময়। 
এই কাম-বাসনাময় চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া] মানবকে নৈগুণ্যে লইয়া যাইতে 

হইবে, ইঠাই সামাজিক ব্যবস্থার লক্ষ্য । বর্ণাশ্রম ধর্থ তাহ:ই করে 1 *এই 

বর্পাশ্রমাচারে মানব ্বতাব-বিহিত বৃত্তিদ্বারাঁ জীবন ধারণ পূর্ববক নিজের কর্ম 
করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বতাবঙ্গ কর্ণ পরিত্যাগ করে *ও নিগুণত। প্রাপ্ত হয়। 

জন্মাস্তরবাদ, কর্ম, ও জন্মান্তরের ' মধ্য দিয়! জীবের ক্রমিক উন্নতি এই তিনটি 

তন্ব বর্ণাশমবিভাগের ভিন্তিযূলে ্ুবন্তিত। 

দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণাশ্রমৈর বিধানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সংযমের মধ্য দিয়। 

প্রত্যেক মাননকে কেবলমাত্র নিজের হ্থ, সুবিধা | ভোগবাসনার চরিতার্থ- 

তার জন্য নহে, পরন্ত* সমাজের জন্য এবং জগতের জন্য জীবন ধারণ করিতে 

হয়। প্রকৃত মানবত্ব ত্যাগে, ভোগে নহে ; আত্ম বিসর্জনে, আত্মপুষ্টিতে নহে । 

এই বিধান গৃহস্থকে “উপদেশ দেন যে, যে পরিমান ধনীদতে উদর পুষ্তি 
হয়, তাবন্মাত্রেই দেহদিগের স্বত্ব। যেব্যক্কি ৩ুদপেক্ষা। অধিক দ্রবোর 
অভিলাষ করে সে চৌর, সুতরাং দণ্ড পাইবার যোগ্য। ন্ুত্রাং জগতের 
'বৈষমা ও প্রতি-দবন্দীত। দুর *করিয়! মানব সমাজে প্রকৃত ত্রাতৃত্ব গ্রতিষ্ঠার পথ 

এই বর্ণাশ্রম | 

বর্তমান সময়ে আম।দের দেশে বর্ণাশ্রমের বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে ইহা 
সত্য। কিন্তু এ জন্য আমর! প্রকৃত বর্ণাশ্রমাচারকে যেন পক্ষপা দুষ্ট ব! বর্ণ 

বিশেষের শ্বার্থরক্ষার চেষ্টায় গঠিত বলিয়৷ বিবেচন! না করি । শ্্রীমস্তাগবত এই- 

প্রকৃত বর্ণাশ্রমের কথা বলিয়াছেন । জ্রীমন্মহাপ্রভু £চতন্তদেবের সহিত মন্মাঁ 

ও রূসিফ ভক্ত রার রামানন্দের যে কগথাপকথন শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত গ্রন্থে 
বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রমাচারকেই অধ্যাত্ম সাধনার 
প্রথমস্তর বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। * 

পুর্বে শীমভাগবতের থে দুইটি শ্লোক »বলা হইল তাহার পর ভাগবত 

বলিতেছেন যে ভক্তি প্রধান ধন্মই যখন প্রয়োজন, ভক্তিহীন যে ধম্ম, তাহ। 

যখন পওশ্রমমাক্র, তখন সাত্বতপতি যে ভগবান, একা গ্রচিত্তে তাহার কথা শ্রবণ 
করা, তাহার নাম গুণলীগা কীর্তন করা, তাহাকে ধ্যুন করা ও তাহার পৃ 

করা৷ একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সপ্তম স্কন্ধে দ্রেবর্ষি নারদ রাজ ঘুধিষ্টিরকে 

গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও 'ঞই উক্তির বিস্কৃতি মান্র। 
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নারদ বলিয়াছেন £ - গৃহস্থব্যক্তি কষ্ণার্পণপুর্বক যথা যোগ্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান 

করিয়া, যথাকালে মহর্ষিগণের উপাঁসন। করিবে এবং সর্ববদ| অমুত-ম্বরূপ 

ভগবানের অবতার- কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হ্ইয়। শান্ত-দাস্ত জনগণে 

বেষ্টিত হইয়! থাকিবে । স্বপ্নে যাহা দেখ। যায় ও সত্য বলিয়া মনে হয়। 

জাগরণে তাহ! আপন। আপনি চলিয়। যায়, তদ্রপ শান্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গ 

করিলে দেহ ও ল্রীপুত্রাদির প্রতি *'যে অত্যপ্রিক স্নেহ তাহাও আপনা হইতে 

চলিয়। যায়। যে পরিমাণ প্রয়োজন ঠিক' সেই পরিমাণ বিষয়সেবা করিয়। 

অন্তরে দেহের ও গৃহের প্রতি 'বিরক্ত হুইরে 'এবং বাহিরে আসক্তবৎ আচরণ 

করিয়া লোৌকমধ্যে পৌরুষ প্রকাশ করিবে। কুত্রাপি আগ্রহ করা উচিত নহে। 

জ্ঞািগণ, পিত1, মাতাঃ ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃদ এবং অন্ঠান্ত ব্যক্তি যাহ বাঞ্ত! 

করে, তাহাতেই আমোদ করিবে, কিছুতেই মমতা রাখিবে না, এই গ্রকাবে 

নারদ যে উপদেশ দিয়াছেন গৃহস্থের পক্ষে তাহাই ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান। 

ভাগবত ধন্মের অনুষ্ঠান বিষয়ক উপদেশে প্রথম কথা বলিলেন ভগবানের 

কথ। শ্রবণ করিতে হইবে? পরের শ্লোকে এই শ্রবণের ফল কি তাহাই 

বলিতেছেন । | ৬ 
“যদদুধ্যসিন। যুক্তাঃ কম্ম-গ্রহ্থি-নিবন্ধনম.। 

ছিন্দস্তি কোবিদাস্তন্ত কে! ন কুর্যা, কথারতিৎ ॥ 
ভগবানের অন্ুধ্যানরূপ যে খড়গ সেই খড়গমুক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ বিবেকীগণ 

অহঙ্কারের বন্ধন ও কর্ম এতদুতয়কে ছিন্ন করিয়া থাকেন, অতএব কোন্ 

জ্ঞানী ব্যক্তি তগবানের কথায় না রতি করিবেন ? 

শ্রবণের মধ্যেই অনুধ্যান রহিয়াছে । কেবল গুনিয়। হয় না। শ্রতবাক্যের 

অর্থ গ্রহণের জন্য মনকেও ক্রিকাম্বিত হইতে হয়, এই যে মানসিক ক্রিয়া 

ইার নাম অন্ুধ্যান। আমরা সর্বদা মূল্যহীন অসার কথ শ্রবণ করিতেছি, 

ফলে ক্রমে ক্রমে অসার বিষয়ে বন্ধ হইয়া! অবনতির দিকেই ধাবিত হইতেছি! 

অসার বিষয় শ্রবণ ও আহলোচন। পরিত্যাগ করিয়া যদ্যপি সংশাস্ত্ 
বিশেষতঃ শ্তগবানের লীলা। কথ সর্বদ! শ্রবণ করি তাহ! হইলে ক্রমে চিত্ত 
নিশ্মীল হইয়। আশিবে, ' নির্খন চিত্তে সত্যের প্রকাশ হইবে এবং আমরা 

ধন্য হইব, এই জন্য রঙ্গললাতের যাহ! সর্বাপেক্ষা স্থগম উপায় এবং যাহা 

আমরা অনায়াসেই আশ্রয় করিতে পারি শ্রীমস্ভাগবতকার আমাদের জন্ত__ 

তাহারই ব্যবস্থা করিলেন । 
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এখন কথা হইতেছে যে হরি-কথায় রতি কর্খনিশ্ব নী তাহা সত্য, কিন্তু 

কথায় রতি জন্মায় কৈ? এই প্রশ্ন কেবল ীমন্তাগবতে নহে, চিরদিনই 

সাধকগণের চিত্তে উদ্দিত হইয়াঞ্ছে। শ্রীমত্ভাগবত ইহার এইরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 

“শুজীষোঃ শ্রদ্দধানস্ত বাস্ুদেবকথারুচিঃ। 
্তান্সহসেবয়া বিপ্রাঃ পুণধ্যতীর্থনিষেবনাৎ ॥ 
শৃন্বতাৎ স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণকীর্ভনঃ। 
হাদ্যস্তঃস্থো, হাভপ্রণি বিধুনোতি স্ুহৎ সতাঁম.॥ 

নফপ্রায়েঘভদ্রেষু নিত্যৎ 'ভাগবতসেবয়] | 
ভগবত্যুত্তমঃল্লোকে ভক্তিরবতি নৈ্িকী। 

তদ। রজস্তমৌভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। 

চেত এতৈরনাবিদ্ধৎ স্থিতৎ সত্তে প্রসীদতিং। 
এবং প্রসন্নমনসো। ভগত্তক্তিষোগতঃ। 

ভগবভ্তত্ববিজমুনৎ' মুক্তসঙন্য 'জায়তে ॥ 

ভিদ্যতে হৃদয়নগ্রন্থিশ্ছিদ্যস্তে সর্ববসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ণ্তে চান কণ্াণি দুষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥% 

হরি কথায় যদ্যপি রতি না| হয় হাহা হইলে পবিত্র তীর্থের সেবা করিতে 

হয়, মহতের সেব। করিতে হয়ঃ তাহ! হইলে শ্রদ্ধ। জন্মে, শুনিতে ইচ্ছা হয় 

এবং ক্রমে বানুদেব-কথায় রুচি হয়। ভাগব্তী কথায় রতি হইলেই সকল 

অশুভ বিদুরিত হয়, কারণ যাহার হরি কথ শ্রবণ' করেন সাধুগণের সুহ্ৎ 
হবি তাহাদের হদয়স্থ হইয়া! তাহাদের কামাদি বাসনারূপ বান ও আস্তত্রিক 

যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করেন। নিত্য ভাগবত সেব] দ্বারা সেই সকল 

অমঙ্গল বিনষ্ট হইলে পবিত্রকীর্তি তগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। তখন 

রজঃ ও তমোগুণ জগ্ কামলোভাদি চিত্তে প্রধেশ,করিতে পারে না? অস্তঃকরণ 

সত্বগুণে অনস্থিত ও প্রনন্ন হইয়!। থাকে । তগবস্তক্তিযোগে মন এইরূপে 

গ্রসন্ন হইলে সংসাবপাশ হইতে মনুষ্য যুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তাহার 

অহঙ্কার নষ্ট হয়, মকল সংশয় দুরীভূত হয় এবং কর্ম-সুদ্ধয় বিনষ্ট হইয়া ঘায়। 



৪১৮ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

পাহাড় পরে। 
(091)1716] 1)70710 1২05111) 

(১) 

ওই দে পাহাড় পরে 

সারাটি পথ কি যেতেন্হবে ওগে। 

এমনি ুর্ণাকাবে 7. 
হাঁগে! হ। পথিক, সীমাশেধ তৰ্ 

এমনি ঘূর্ণাকারে। 

(২) 

দীঘ দিবস ধরে 
চলিতে হবে কি বিশ্রাম হীন 

বদ্ধঝ পথ' পরে? 

ঠাগো। ই) বন্ধ, সন্ধা শবধি 

যেতে চনে কঙ্করে। 

(৩ 
ঝাধার াসিলে ঘিবে 

বিবার ঠাই নাঁই কিরে ভাই, 

ওই পাহাড়ের শিবে ? 

পাবে, পাবে ভাই, শুভ্র শখা! 

সন্ধ্য। আসিলে ধীরে । 
(৪ ্ূ 

দারুণ অন্ধকারে 

দেখিতে পাব কি পান্ছনিনাস , 

কোন পথে কান ধারে? 

--ভয় নাই, ভাই.-_সে বিরাম ঠাই 

কেহই তুলিতে নারে । 

" 4 ৫) 

প্তন্ধ আধার রাতে 

সে দূর নিবাসে ভবে নাকি দেখা 

.. অপৰ পানু সাথে? 
তবে দেখা হবে। আগে গেছে যার 

_... সে সব পথিক সাথে। 
(৬) 

'আসিলে ছুয়ার দেশে 

আঘাডি কগাট বলিতে হবে কি 

“ওগে। খুলে দাও এসে ?” 

নাঁন। ভাই তার! ল্লাথিনে না তোম। 

বসায়ে হয়ার দেশে! 

(৭) 
পথের ত্রমন-শাস্তি 

হবে নাকি শেষ, দুর্বল দেহ 

পাবে নাকি সেথা শাস্তি? 

- শরম অন্নযাক্ষী পাবে সেথ! ভাই 
হনে ন। তাহাতে ভ্রান্তি । 

(৮) 

সকল প্রার্থী তরে 

কেন ক পাতিয়] বাখিবে সেথায় 

শযা নলি্ধ করে? 

কোন ভয় নাই আছে সেথা ভাই 
শষ্য] সবারি তরে ॥ 

শ্রীমাণিকচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 



গম সংখ্যা । ] শ্ীহীকুষ্ততক্তি-রসকদশ। 88১৯ 

শ্রীশ্রীকুষুভক্তি-রনকদন্ব | (১০) 
যথা * স্বতন্ত্র তৎপত্রাদিরভেদ ভাবনয1। 

' সা সন্বন্ধান্ুগ: ভক্তিঃ'প্রোচ্যতে ত্র অন্ক্যং অন্ুচিতং ভগবত অভোদো 

সছ্িরাত্বনি শাপনাবন্েবু ৬গবদ্ধদেব নিত্যত্ব 

সা পিতৃত্বাদি সব্বন্ধ মনন! প্োপনান্মিক। প্রতিপাদ ঘষ্যমানেযু তৎ অনৌচিত্যাৎ 
শ্রীকৃঞ্ণের বাল্যাঁদ লীলা মাধুরী *. তথ! তৎপরিবারেধু তছুচিত তাঁবন। 

শ্রবণে। , বিশেবেণ অপরাধপাতাং। তথা 

পৌগগাদি বিভার করিল সশাননে ॥  তসৈর অন্তর | 
বঙ্গলাল। শ্রবণে আনপণ্দ হয় মনে । গোগালানাদ্যুও গোপীনাং কুষ্ত্ 

বাসনা যাহার ভয় তবু সাধনে ॥ নিত্যমঙ্গিনাং। 

নন্দগোপাদির ভাব কবির! স্বীকার। খেশাধিকং ভাবনীয়ং ধারণীয়ং বৈ 

'[ৎসল্যন্সেহে করে সেঘ| অঙ্গীকার ॥ রুূচিৎ। 
সথাগণের ভাবে যেন! হে্স হন। কেহ গে গুহ স্ুঙ্দৃত্রাত্ প্তিক্জানে । 
স্দামাদির আন্ুগত্যে মানসসেবেন ॥ কঝ্ঃসেবে গ্রীতে সদা পরম যতশে ॥ 
শন্দগোপাদির ভাব বাত্নল্যাঙ্দি রতি! প্রেম সম্বন্ধে কুচ করিঞ। সেবন । 

সেই ভাবে আন্ুগতো করিপেন লীতি ॥ বাসনাহুসারে কুষ্চ পপি তার হন ॥ 

আমি নন্দ কুষ্ণণ পুত্ন এমত ভাবনা । *ঘথা নারারণ বুযুহস্তবে 

ন। করিহ হেন চিত্তে শুন বিচ্ঙন। ॥ পতিপুত্র স্ুহদৃত্রাতৃ পিঠবন্ষিত্র- 

গোপগোপী অনগত ভাব দ্বে হবে । বম্মরিং। 

আমি পিতা, মাতা ভ্রাতা ইহা! ন। যে ধায়ন্তি স্বাদাছ্যক্তান্তেভে- 

জানিবে। * পীহ নমোনমঃ ॥ 

অপরাধ লাগি হয় এমত ধনন্। এই ত কহিশ সাধন ভক্তির লক্ষণ | 

সেব। সেক কথা ঘুচে শুন খিজ্ঞজন্ ॥ হাহা! মধ্যে বৈধাবাগ হইল হুচন ॥ 

যথা-- রাগান্ধুগা হৈঞা কুক? সেৰ পৃন্দাবনে। 

লুব্ধেখত্শ্য সখ্যাদৌতক্তি কাধ্যাত্র মানসে গ্রকটলীলা গোপগে।পী সনে ॥ 

সাধকৈঃ | গোপস্ঞ্গে গোপদেহ করি অঙ্গীকার। 

ত্রজেন্্ স্ববলাদিন1ম্ ভাবচি স্টিত মুদ্রক্»। ॥ দিনরাত্রি কর সেব! স্ব স্ব অধিকার 

অন্ার্থ ঃ__ শীজীবগোস্বাশী_- প্রকটা প্রকটলীলা কৃষ্ণের বিলসন। 
পিতৃত্বাগ্ধ ভিমানহি দ্বিধা সম্ভবতি নিত্য প্রক্কটরূপ সেবহ তক্তজন ॥ 



৪২, 

বৃন্দাবনে প্রকট! প্রকট সদা স্থিতি। 

ব্রজ ছ'ড়ি একপদ ননত্র নাহি গতি। 
যেখানে ভগবান কুচ সেইখানে 

বুন্দাবন। 

সেইস্থলে ভদ্রাদেবী শ্রীরাধিকারণ 

বলরামচন্দ্র নিত্য মখাসখি যত । « 

নিত্যলীল] কুষ্ণসঙ্গে ব্রর্ষে অবিরত ॥ 

যথ। শ্রীকৃষ্ণ যামলে 

ঘত্েব ভগব!ন্ কৃষ্ঝস্তত্র বৃন্দাবনং 

বনং। 

তত্রৈব রাধিক। নিত্যা ভদ্রা্দেবী চ 

| তত্র বে॥ 
তব্রৈব বলরাঁমস্ত গোঁপ গোপ্য। 

বরাঙ্নাঃ ইতি ॥ 

শ্রীল ভগবত।মূতে এ সব বর্ণন 

নান৷ গ্রন্থের মন্্র গোম্বামীর লিখন ॥ 

স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ নিত্যলীলা করে ! 

মানুষের প্রায় হৈঞ বাল্যাদি 

অচরে ॥ 

স্বকীয় পার্ধদগণ সঙ্গতি করিঞ1। 

প্রকটে বিহরে নিজরূপ, প্রকাশিঞ] ॥ 

সেই সেই ব্রজলীলা সখাসখি সনে | 

অনুগত হৈঞ। তাহ। করিবে সেবনে ॥ 

কৃষ্ণের লীল] হয় দ্বিবিধ প্রকা'র 
গ্রকটলীল1 এক মপ্রকটরূপ ক্যার ॥ 

প্রকটলালাতে দেখি পুন গতাগতি | 

অপ্রকটে সদ] কৃঝ্ বৃন্দাঁলনে স্থিতি ॥ 

সিদ্ধতক্ত প্রকট সদ্দা দেখে বৃন্দাবনে । 
অন্যের অদৃশ্য হৈতে অপ্রকট মানে ॥ 
তিনধাষ মথুরা দ্বারক! বৃন্দাবন । 

বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

প্রকট! প্রকটে ক্চের সদা বিলসন ॥ 

নিভ্যলীল বৃন্দাবনে করেন নন্দস্থৃত । 

' বৃন্দানন ছাড়ি তার নাহি গতাগত ॥ 

মথুরাতে বান্ুদেব প্রকটে যৈছে রন। 
অপ্রবটে মথুরাতত তৈছে বিলসনৎ। 

যেমত দারকানাথ দ্বারাবতী পুরে । 

প্রকটা গ্রকটে সদা লীলার বিহারে ॥ 

যগ্ন শীভাগবতামূতে 

তন্রেকেন প্রকাশেন করাচ্চিজগদন্থরে। 

সহৈবন্বৈঃ পরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে 

হরিঃ ॥ 

কুষ্খভাবান্ুসারেণ লীলাখ্যাশক্তি- 

" রেবসা । 

তেবাং পরিকরাণ!ঞ্ তং তং ভাবং 

বিভাবয়েৎ ॥ 

প্রপঞ্চাযাগোচরত্বেন সালীল! প্রকটা 

স্বৃতা। 

অন্টান্বপ্রকটাতাগ্ডি তাঘৃগ্স্তদগোচর!ঃ ॥ 
তত্র প্রকটলীলাঞ্জাং স্তাতামেব গম- 

_ গমৌ। 
গোকুলে মধুরায়াজ্ঞ দ্বারকারাজ্ঞ 

শাঙ্গিণঃ | 
বাস্তব্রলীল'প্রকট। শুব্রতব্রৈব সন্তি 

তাঃ। ইতি 

গোপগোপী সহকুষ্ণ সদা বৃন্দাবনে । 

ব্রজজ ছাঁড়িএ কদ] না ধায় অন্ত স্থানে । 
তবে কহ মাথুর খিরহ টেছে হন। 

তাহাতে সিদ্ধান্ত এই করহ শ্রবণ ॥ 

তাগবভামৃত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত অপার । 
সম্যক কহিতে শক্তি নাহিক আমার । 



৭ম সংখ্যা |] 

যতদূর গম্য মোর তাহা নিবেদিয়ে | 

শ্রীগুরুগোবিন্দ ভক্ত শাধুজনার পায়ে ॥ 

বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ না যান অন্তস্থান ॥ 

প্রাকৃত লোকের মাত্র অগোচর হন ॥ 

নজশুত,দ্বিভুজ সদাই বুন্নাবনে। 

কভু চতুভূজ তিনি ন$ হন আপনে ॥ 

যথা ব্রঙ্গবৈবর্তে। 

সর্বদ] দ্িভুজঃ কৃঞ্,৪ কদদাচি- ,, * 

চতুভু জঃ॥ 

বন্দাবনং পরিত্যঞ্য সক্কচিনৈব 

*গচ্ছতি। ইতি । 

এই কথ। ভবিষ্য কহেন স্পষ্ট করি। 

ব্রহ্মবৈবর্ত শ্লোক দেখই বিচারি ॥ 

গোলোকের পতি হরি শীপায় 

অআুবতরে । 

বন্দাবনে নন্দন * যশোদ। উরে । 

বাস্ছদেব চতুভূর্জ দেবকী গন্তজ্াত। 
তি'হে। কুষ্ণাংশ গ্রাভব [লাস 

রূপ খ্যাত ।, 

যখ। তত্র 

স্বয়ং ভগবান ধষ্চ মশোদ গণ 

সম্ভবঃ ; 

তস্তাংশো দৈবকীপুত্রো। ভবিষ্যতি 

চতুভু্জঃ ॥ 

বাসুদেব চতুভূ'জ দশমে লিখন । : 

বস্থুদেব সেইরূপ করিল। দর্শন ॥ 

যখ! দশমে 
চতুভূর্জং শঙ্খ গদাহ্যদঘুধং 

শ্রীবৎংস লক্ষং গনশোতী কৌন্ততং ॥ 

ৃ ইত্যাদি। 

শ্ীশ্রীকষ্চতক্তি-রসকদন্ব। ৪২১ 

সেই বান্থুদেব সব্ধ অবতারে শ্রেষ্ঠ । 

সেহ কথ। ভাগবতে অতিশয় স্পষ্ট ॥ 

হতারিগঠ্দায়ী অবতারের কারণ। 

সেইভাবে স্ততি করে দেখ দরেবগঠ ॥ 

মংস্য কুন্ম বরাহ বামন নরহরি। 

ভ্রিভূবন ঝ্বর রক্ষা তুবি বতরি ॥ 

অতএব তুমি সর্বাবতার কারণ। 

ূর্ণব্রহ্ম ভগবান কহে দেবগণ ॥ 
শদশমে দ্বেবগণ স্ততি। 

মত্স্তাশ্বকচ্ছুপনৃনিংহ বরাহ হংস- 

রাজন্ বিপ্রবিবিধেযু কতাবতারঃ । 

ত্বং পাঁসি নো িভুবনন্ঞ ত্বথা ধুনেশ 

তারং গুরো হর বদৃত্তম বন্দনস্তে ॥ 
পরবেগাম নারায়ণ ব।হৃদেব হন। 

নন্দ কৃতের বিলাস রূপেত বর্ণন॥ 

অতএব নন্দস্থুও সর্ব অবতার|। 
যার অংশাংশ মহা খু আদি করি ॥ 

সেই পুণতম কুষ্ণানন্দ গোপথরে | 

বামন হইল নম যশোদ। উদরে ॥ 

আদ্যা! সনাতনী ময়৷ সহ জন্মাইল। 

কণ্ঠ পুত্র ফশোদ। লক্ষিতে নারিল ॥ 

* আগেত দেবকী রাণি প্রসবে তনয়। 

চতুভূজরূপে হল ভূমিতে উদয় ॥ 
কুপা করি পৃর্ববকথা কহিলা বাসুদেবে। 
চতুত্্রজ দ্বিভূজ হৈলা আপন প্রভাবে ॥ 

বন্থদেব বাস্থদেবে আনিল! গোকুলে। 

অন্বশ্যু আহিলা কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥ 
যশোদার কোলে» রাখিলা শিশু 

লঞ্। 

নন্দস্থনে সেই শিপু এরবেশিল যাঞা ॥ 
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বস্থুদেব ন। জানিল যামন কারণ । 

বশেদার কন্তা লঞ] করিল গমন ॥ 

বন্ুদেব স্ৃত নন্দতনয়ে মিপায়। 

মেছে যেন ততক্ষণে বিজার লুঙায় ॥ 

গোষ্টে নন্দ গুহে জন্মপীল। পুঞ্যোত্তম। 

বন্ছদেব সুতআদি বুুহ নারায়ন ॥, 

যথা শ্রীভাগব ভাম্বৃতে পুরুণান্তরং। 

ব্যুহপ্রাদুভবেধাদো। গৃহ্হ্বানক' 

দুন্দুভেঃ। 

গোষ্টে তু মারয়া সাদ্ধং শ্রুণীপা- 
পুববোত্তমঃ ॥ 

গত যছুবরে। গোষ্টং তএ গতি গুহং 

(বশন্। 

কন্যামেষ পরাং বীর্গ্য তানাদায় 

ব্রজেৎ পুরং ॥ 

প্রাণিশদ্বানুদেবন্ত শ্রীণীলা পুকষো- 
ত্তমং ॥ হত 

অপিচ বথা শ্রাকুষ্ণ যামলে। 

বস্তাংশাংশে। মহাবিষুল শোকাগর্ভ 
সম্ভবঃ ৷ 

জাঁতোনন্দ গৃহে রাজন্ মারয়। সহ 

বামনঃ '॥ 

বস্ুদেব সমানীতো। বাসুদেবোহথিল1- 

আনি। 

লীনোনন্দসুতে রাঞ্জন্ ঘনে সৌদ্দা- 
(মনা বথা। ইতি 

এই কথা। ভাগবতে আছড়ে বর্শন। 

রহস্ত হইতে ব্যাস স্ফুট নাহি কন॥ 

যথা ভ্ীদশমে। 

জায়মানেহজনে তন্মিন্েদ্ছু ন্দিতয়োদিবি 

বীরভূমি । | ধর্থ খষ 

জপ্তঃ কিন্নরগন্ধরবাপ্তঈ,বুঃ সিদ্ধচারণাঃ | 
। ইত্যাদি। 

।তাত্রিব 
নিশ্বীথে তম উ্ভঠে জারমানে জনা- 

. দ্ন। 

দেবক্যাং দেখকপিণ্যাং খিঝুওই সর্বব 
পু | ওহাশযঃ | 

আ[বরাশীদঘথ। এচ্যাং দ্রিশীন্দু রিব 

পুস্কলঃ ইত্যাদি ॥ 

অস্তার্থ: ' অজনে অনার্দনে শ্রীকুঞণে 

জামান সতি 'ম্মিন নন্দগুহে অথাৎ 

গোকুনে। তা দিব স্বর্গে তন্দুভরে। 

থাদ্যাঃ নেছুঃ৭ কর গন্ধব্বগণা 

গানঞ্চ চক্রুঃ'। সিদ্ধচারণান্ত তুষ্ট,বুঃ। 

ততো নিশীথে অদ্ধরাতো তম উদ্ভৃতে 

সতি ফ্েবপপিন্য।ং দ্রেবক্যাং বিষ 

বাস্থদ্ধেখ আবিরাসীষ ও সধ্বগুঠাশয়ঃ 

যথাপুন্ে পুণ্যন্ত্রস্তে।দর তথ । 

নন্দাত্মগ ভগণান দ্বিভূজ 'প্রমাণ। 

বাস্থুদেব চতুভুজ পুধাণে ব্যাব্যান ॥ 

বাসুদেব যদি হেত! নন্দের আলয়ে। 

আত্ম বলিঞ] নারদ ব্যাস কৈছে 

| কহে ॥ 

আত্ম। হৈতে জন্মাইলে আত্ম বলি 

তারে। 

এই কথ। ভাগবতে করহ বিচারে ॥ 

যথা দশনে। 

নন্দস্যাত্মন ভৎপন্ধে জাতাহলাদমছামন] 

অ।হুয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ সাতঃ শুঠি 

রলন্কৃতঃ। ইত্যাদি 
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ব্রহ্ম স্তুতি ভীগবতে দশমে প্রণাম | 

পশু পাঞঙ্গ জায় বলি করিলা*্প্রমাণ ॥ 

গশুন্ পাতীতি পশুপোনন্বস্তস্ত লগ জঃ, 

ীকৃঞ্ণ ভন্মৈ নমঃ ইত্যাদি 

বু নৌমীভ্যতে উত্যাদিঃ | 

মতএব নন্দন্ত লীল। অবতাব্রে। 

যুশধন্ম পালনাদি' বান্তদেন দ্বাঝে ॥' 

ব€ুবংশে বাসুদেব কৃষ্ণ নাম খ্যাত্। 

লীল। পূরুষোত্তম রু্ তিনে নন্দ ত ॥ 

ব্র্জে দুষ্টবযাদি বাসুদেবের কারুণ। 

গোপগোপী সহ নন্দসুচত বিলদন ॥ 

সর্ববদ। দ্বিভূজ কৃষ্ণ ব্রঞ্জ অধিকারী । 

রাধ! সহ নিত/ লাশা তত আচ ॥ 

বৃন্দাবন ছাড়ি তার কাছ নাহি গতি । 

প্লকট। প্রকটে কৃষ্ণ সঘ। বরে স্থিতি ॥ 

যথা শ্রীকৃঞ্ণ যামলে। 
কষ্চো২ঞ্চো। বছলংভূভো। যঃপুণঃ 

০সাঞ৩ পব21, 

বৃন্বীবনং পরিত্যজ্য সন্কচ্চিনৈন গচ্ছতি | 

দ্বিজঃ সর্বাদ। গোহতর ন কদাচি- 

চিতুভ জঃ। 
গোপ্যৈক্য়াযুত স্তত্র পরি রশড়তি 

ঞ্জর্ববদ] ইতি ॥ 

প্রকটাপ্রকট কৃঞ্চের শীলাতের হন । 

সকলের দৃশ্ঠ লীল। একট শাণা কণ॥ 

নিত্যাসনে নিত্য লীল। অন্যে অনুষ্ট 

মান। 

প্রাকৃতের অৃশ্ত লীল। অগ্রকট নাম ॥ 

প্রকটে ও গতায়।ত মথুবাদি দেখি। 

কিরূপ গমন তাহ। বিবরিয়া লেখি ॥ 

ভ্রীপ্রীকষ্ণতজি-রসকদন্ব। ৪২৩ 

নন্দন্ুত আপনাকে করেন গোপনা । 

আমি বাসুদেব বলি করেন ঘোষণ। ॥ 

বশ্ুদেব স্ুত বলি জগতে জানান । 

স্বরূপ লুকাঞা বাসুদেব রূপে যান । 

অপ্রকট হৈঞ কৃষ্ণ রহে বৃন্বাবনে। 

স্্াসখি সুহ' কৃষ্ণ সদা বহে স্থানে ॥ 

্ীতাগবতামূতে। 

অধ প্রক্টরূপেন কষ্ছো যছু পুরীং 

বজেৎ॥ 

ব্রজেশ জত্ব মাচ্ছাদ্য সংব্যঞ্জন বাহ- 

দেবতাং। 

যো বাহুদেব [দ্বভূঙ স্তথাভাতি 

চতুর্ভ জঃ ॥ 

তাস্ত1*নধুপুবীলীলা প্রকটাখ্য 

যদৃদ্বহঃ | ইতি 

পুনর্বার সেহ গ্রন্থে বিববিঞ) কন ॥ 

উদ্ধাবি ত দুই স্বণ পুরাণের ধচন। 

দ্বরক। খিচাঁর কুক করেন বখন ॥ 

সেই কানের শুন এক মপুর্ব কথন। 

একিন নারদ শুনি মাইল। বন্দানে ॥ 

দেখল কঞ্চের লীলা! পাননকএ সনে। 
»বেছু বংস লঞ্া কৃষ্ণ বধুন। পুলিনে ॥ 

শ্রীদ।মাদি সঙ্গে ক্রীড়া আশন্দ বিধানে ॥ 
বঙ্রাম চত্ সঙ্গে গোষঠে গোচারণ ॥ 

পূর্বরীতে গোপীগণ লঞ্া বিণসন। 
্বান্ুভাখে গোপাগণ কৃষ্ণ লালা গায় ॥ 
প্রকট বিহার মুখি দেখিবারে পায়। 

তাহা দেখি নারদ মুনি তল! বিস্ময় ॥ 

দ্বারকার় দোখিলাম কৃঝ ব্রজে কৈছে 
হয়। 
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পুনশ্চ নারদ গেল! দ্বারাবতী পুরে ॥ 

দ্বারকায় দ্বেখিল। কৃষ্ণ প্রি ঘরে 

বীরভূমি | [ ৪র্থ বর্ষ। 

বিচ্ছেদ €হলে কৈহে নিত্য স্থখ রয়। 

অতএব নিত্যার বিরহ নাহি কয় ॥ 

ঘরে। তত্র নিত্য। লক্ষণং। 

প্রতি মন্দিরে কৃষ্ণ বিহার €বতব ॥ 

বিস্ময় হই &। মুনি তৈল বহু স্তব।” 

এই কথ। মুনি কহে রাজ যুধিষ্ঠিরে ॥ 

কঝ্খের অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে 

'পাঁবে।, 

স্কবন্দে যথ| ॥ 

বংগৈব্থস তরাতিশ্চ সাকং ক্রীড়তি 

মাধবঃ। 

অবিজ্ঞাত। খিল ক্রেশ। সদ কৃষ্ণার্পিত 

| ক্রিয়াঃ ॥ 

গিত্যাস্থ্যঃ সম্তত প্রেম। সৌধ্যাম্পদ 
পরায়ণ] ॥ 

প্রকট! প্রকট কৃষ্ণের লীল! দ্ুই হয়। 

প্রকট মান্ুষী লীলার বিরহাদি কয়। 

প্রকট] প্রকট কৃষ্ণের দ্বিধা বিলসন। 

পরিকৰ জনারত্তৈছে ছুইরূপ হন ॥ 

বৃন্দাবনান্তর গতঃ সরামে। বালকৈব তিঃ॥ প্রকট লীলানুসারে বিরহাদি দেখি । 

বর্ণযন্তি চ তং গেঁপ্যঃ কুষ্ণ প্রেম 

পরিপ্রুত।ঃ। 

তখৈব দ্বারকাং গত! দৃষ্টো কৃষ্ণ, 
গৃহে গৃহে ॥ ইতি 

নিত্য লীলানুসারে বিরহ নাহি দেখি ॥ 

যথা ॥ 

প্রে্টেত্যোতিরি প্রয়তমৈর্জনৈরগ্গোকুগ 

4 বাসিভিঃ। 

নিতা ভকু শ্রীনারদ নিত্য লীল। জানে । বৃন্দারণো সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে 

প্র4কৃতের অদৃশ্ঠ হইতে অপ্রকট মানে'॥ 

শ্রীভাগবতামৃ ত গ্রন্থে উদ্ধার বর্ণিল।। 

ভ্ীযুতের কারিকায় স্পষ্ট বাখানিল। ॥ 

যথা-_ ু 

যদাহনয়োস্ত সধাদে ঘারাবতা]ং 

তদাহরিঃ। 

তথাপি নিত্য ব্যথিত্ে প্রোক্তং তনিত্য 

ব্যথিকং॥ ইতি 

হিঃ ] 

প্রকটে বিরহ সেহ দেখি তিন মাস। 

তারপর ব্র্জে কৃষ্ণ হইল! প্রকাশ ॥ 

কুষ্ণ সঙ্গ মিলন হইল সভে জানে। 

বিবাহাদি ত্বপ্রতুল্য মানিল তখনে ॥ 

তথা তত্রৈব 

ব্রজে প্রকট লীলায়াং শ্রীন্ মাসান্ 
বিরহে। মুন] । 

কৃষ্ণ প্রিয় প্রিয়া নিত্য গোপগোপীগণে। তত্রাপ্যজনি বিশ্ফুপ্তিপ্রাহ্র্ভাবোপমা 
নিত্যানন্দ বিলসন ব্রজে কৃষ্ণ*সনে ॥ 
কোন দুঃখ ক্লেশ নাহি জানে নিতা।- 

| গণ। 
নিত্য সুখ পরিপূর্ণ কৃষ্ণার্পিত মন ॥ 

হবেঃ ॥ 

ব্রিমাসাৎ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ন 

সঙ্গতিঃ ॥ 

কিরূপ সঙ্গতি হৈল কর অবধান। 
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শীশ্রীভীম্মদেবের স্তব | (৫) 
বিজয়রথকুটুশ আত্ততোত্রে 

ধৃত হয় রূশ্বিনি তন্ডিয়েক্ষণীয়ে। 

ভগবতি রতিরস্ত মে মুমুর্ষো- 
ধমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সব্ধপৃং ॥ 

শাধিয়। শন্তায়-কাধ্য মানব যেমন, 

আপন কুটুত্ব-জনে করয়ে রক্ষণ। 

লেইরূপ করি তৃমি, অর্জুনের রথখানি, " 
নিত করিলে রক্ষা ভীবণ সমরে, 

অন্যায় তোমার কার্য, অজ্জে মনে করে। 

জ্ঞানী দেখে ধরন্মময়। তব কার্যা সমুদুয়, 
অধন্ম অন্যায় লেশ কু সেথা নাই 

প্রেম ন্তাঁয় পূর্ণবূপে "আছে এক ঠাই । 

সমরে সারথী মূর্তি এখনো হতেছে ক্ফপ্তি, 

আমার হদয় মাঝে মরি কিন্ুন্দর 

বাম হস্তে কশী, বন্ন। শোভিত অপর 

যে অপুর্ব মুর্তি আমি, : দেখিন্থ জগতম্বামী, 

অঙ্ছুনেরে ঘটে নাই দর্শন তাহার, 

সে মাধুধ্যে পরিপূর্ণ হৃদয় আমার । 

স্বেচ্ছায় মৃত্যুর ক্রোড়ে, শুতে চাই চিরতরে, 
এখন প্রার্থনা মোর চরণে তোমার 

ওরূপ দর্শন হোক নিয়ত আমার । 

যদি বল, যুদ্ধ শেব হইয়াছে, পরমেশ, 

যুদ্ধের সারথী মুর্তি মোর নাই আর, 
সব লীল। নিত্য তব ওহে বিশ্বাধার। 



৪২৬ বীরভমি ৷ [ হর্থ বর্ষ। 

মরণে যাঁর যা'মতি, ঘটে তার সেই গতি, 

প্রসিদ্ধ এ শাস্ত্র বাক্য জানে, সর্বজন 

তোমার সারথী-রূপ আমার প্রার্থন। 

অভ্তিমেতে, দিতে দেখা, আসিয়াছ পার্থ সখা, 

অবশ্ হইবে পূর্ণ অভাষ্ট আমার, 
ক্মন্তিমে দর্শন তব প্রয়াণ তাহার । 

অন্ুর-ন্বভাব-যুত, অজ্ঞানেতে সমাবৃত, 

কুরুক্ষেত্র নণাঙ্গনে যত যোদ্ধুদল, 

মরিল, নেহারি তব 'শ্ীপদ-কমল। 
আমি জ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে, দেখিন্ু চৌদিকে চেয়ে, 

লভিল সাধুজ্য-মুক্তি তাহার সকলে, 

কেবল অন্তিমে তব দশনের বলে। 

"চিরদিন আমি দীন, ওই পাদ্ৃপন্মলীন, 
আঁ মে সাক্ষাৎ দৃষ্টি ঘিল তোমার, 

রতি হোক্ দযাময় চরণে তোমার । 

সংসার সমর ঘোরে, ভড়ির রথের পরে, 

নারীর বেশে তুমি নিত্য বিরাঙ্িত 

আততায়ী অস্ত্রাঘাতে ভ্রীঅঙ্গ বিক্ষত। 

তবুও হৃদয়-ভরা, করুণ অমৃত ধার।, 

অস্থরে সাধ্জ্য মুক্তি করিছ প্রদান, 

এরূপেতে হোক্ রতি মোর তগবান্॥ 

একাবলী | (২) 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
বিবাহের প্রস্তাব। 

রাজা একবীরেব রাহছ্দ্ের সীমান্ত এদেশে প্রবপ্রভাপ রভ্যের রাঁজন্ব। 
সর্বপ্রকার স্ুখসম্পত্তির 'অধীশ্বর হইয়াও তিনি মহারান্ত তুর্বস্থর ন্যায় 
অপুঞঝ্রক ছিলেন। তাহার সুবিস্তৃত রাজ্যমধ্যে প্রজ্ঞাবর্গ তাহার বশীভূত 
ছিল, তাহার ভাগার'ধান্পূর্ণ ও ধনাগার ধনপূর্ণ ছিল। তদীয় মহিষী যেমন 
রূপবতী, 'তেমনি বিদ্যাবতী ছিলেন কিন্তু তিনি জঠরাকাশে পুত্র বন্ধা 
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ধারণ ন! করিয়া চন্্রতারকা পৃন্তান্বরা রজনীর শ্টায় বিষাদমলিন] ছিলেন। 

সকল সুখ বিদ্যমান থ।কিলেও স্থুতম্পর্শরূপ স্বখান্ুভবে বঞ্চিত হইয়া বাজাও 

. সর্বদা শ্রিরমান থাকিতেন। সু্স্তৃত সাগরমূধ্যে পতিত নর যেমন 
কাঠ ও তৃণাদি যাহা সম্মুখে পার তা [হাই অবলন করে, শোকসাগরে 

পরত বাজাও তন্রপ সাধারণ লোক বর্ণিত প্রক্রিয়া সকল অবলম্বন 

করিলেন। কিন্তু,তাহতৈে সফণ প্রদ্মান হইলেন ন। দেখিয়া মন্ত্রী ও 

পরিষদধর্গ তাহাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবার পরামর্শ 
দান করিলেন। বাজাও তাহাদিগেঞ্ পর।মর্শ শিরোধাধ্য করিয়। প্রিয়- 

তমারাণী সমভিব্যাহারে সমাহিতচিত্তে ঘক্ত আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী 
দেবী তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ ও খত্বিকগণ ঘজ্জীয় অগ্নিতে 

পূর্ণাুতি দান করিবামাঁর অপরূপ রূপলাবণ্যকন্ী এক কন্যা বহির্গত হইল। 
মহারাজ রভাও তাহার মহিবী পরমানন্দে সেই কন্তারত্রকে গ্রহণ করিলেন। 

তাহার জাতকর্মাদি নত সম্পন্ন করিয়। কন্ঠার নাষ একাবলী রাখিলেন। 

ব্াজান্তঃপুর আনন্দপুর্ণ হইল। রাগ ও রাণী মনের আনন্দে তাহার প্রতি- 

পালনে রত হইলেন। ক্রেমে্ঘখন রাজকুমারার বয়ংক্রম পঞ্চবর্ষ হইল 
তিনি নানাবিধ ক্রীড়ণ্ক সাহ।ধ্যে ক্রাড়া করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 

মন্ত্রীকন্ত। যশোবতী ত্বাহার ক্রীড়ানঙ্গিনী হইল। এই অবাধ উভয়ের এতাদৃশ 

. প্রণয় সংঘটিত হইল যে ঘশোবতা আর বাটা গমন না৷ করিয়। সর্বদাই রাজ 

, বাটীতে একাবলীর নিকট থাকিতেন। রাজকুমারীর সহিত তাহার একক্র 

আহার, বিহার ও শয়ন হইতে লাগিল। রাজকুমারী একাবলী ও যশোবতা 

সমবয়স্থ। ছিলেন। উভয়েই যৌবণে পদার্পণ করিলে উভয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 

এরূপ সাদৃশ্ত হইল যে সহসা দেখিলেন যমজ বণিয়। প্রতীয়মান হইতেন। 
একেব্র অন্গগ্রত্যঙ্গাদি অবয়ব যেমন অপরের অগপ্রত্যঙ্গা্দির নন্রূপ হইল, 
উভয়ের মনও সেইরূপ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। উভয়ের উভয়কে অদেয় 
কিছুই ছিল না, এমন কি উভয়ের একপতি হইলেও তাহার! উভয়কে ভাগ্য- 

ব্তী যনে করিতেন। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মনেরও শ্ফু্তি বিকাশ 
পাইতে লাগিল। একাবলী, প্রিয়সথী যণোবত্রী ও অপর ছুই একজন সী 
সমভিব্যাহারে রাজপ্রাপাদের অনুরবন্তাী পন্মধিকপিতু নদীঞ্গলে ক্রীড়া ও 

' ্বানার্থে গমন করিতেন। সখীসমভিব্যাহারিণী একাবলী ও যশোবতাঁকে 

জলক্রীড়া করিতে দর্শন করিলে সকলেই মনে কম্পিত ইহারা দেবকন্তা, জল- 
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ক্রীড়ার্থ মর্ডে আগমন করিয়াছে । বস্তত একাঁব্লী 'ও যশোবতীর রূপ 
অতুলনীয় হইর? উঠয়াছল। যশোবতী উভয়ের'মধো তীক্ষুবুদ্ধিসম্পনা! এজন্য 

তিন চারিজন সবীসমভিব্যাহারে জনস্মাগমশুষ্ স্থান অতি বরূমণীয় হইলেও 
লন ও ক্রাড়াদি পক্ষে যুধতীগণের বিপজ্জক মনে করিয়া যশোবতী প্রায়ই 

সথীকে এতাদৃশ কার্য হইতে বিরত হইবার অন্থুবোধ করিতেন । কিন্ত বিলা- 

সিনী রাজকুমারা তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিতেন না। ,একারণ এক দিবস ষে 

সময়ে রাঙ্গা ও রাণী একাবলার বিবাহ স্বল্পীয় কথোপকথনে নিযুক্ত আছেনঃ 

যশোবতাঁ সখার অজ্ঞাতে সহশ। তাহাদিগের সম্মুখবর্তিনী হইয়! কহিলেন, 

“রাণি মা! আমার একটি নিনেদন আছে। একাবলা বাজপ্রাসাদের অনুর- 

বর্তিনী পন্সপ্রস্ফটিত নদাতে সান ও ক্রী়ার্থে গমন করেন। একাবলী সম্ভরণ 

পটু নহেন। নদীতে পণিত হইলে অকালঘৃত্্, ঘটিবার সম্ভাবনা । তদ্বযতি- 
রেকে কয়েকজন মাত্র অবলা ত্তরীলোক বাঞপ্রাসাদের পরোক্ষ জনসমাগম 

শুগ্ত স্থানে ক্রীডামান থাকিবে তাহ।ও অনুক্তিকর + শক্রপক্ষ ও দু্টমতি 

লোক হইতে বিশেষতঃ আশঙ্কার কারণ আছে । রাঙ্গ। এবণ করিয়া যশোবতীর 

ভূরসী বুদ্ধিপ্রশংসা করিলেন এবং মন্দ্রাকে আহ্বানানস্তর আদেশ করিলেন 

কন্ঠ! একাবলী পদ্মবূনে সখীগণ সমভিব্যাহারে ওটীড়া ও আ্ানাদ্ি করিতে তাল 

বাসেন। কয়েকজন মাত্র যুবত1 সখা মিপিয়! অদুরবন্তিনী নদীতে গমন করেন 

ইহাও যুক্তিকর বণিয়। বোধ হয় ন|।! হতএব হে মগ্িবর! আপনি লোক 

নিধুক্ত করিয়া দিবসত্রয়ের মধ্যে আমার অন্তঃপুরাঙ্গনে স্ুবিস্তীর্ণ সরোবর 

খনন করাইয়া নদী হইতে বিকসিত পন্মসহ বুক্ষ উংপাটনপুর্বক তাহ।তে 

রোপণ করিয়া দিন। রাজেশ প্রাপ্ডিমাত্র মন্ত্রীগ্রবর তৎ্প্রতিপালনে বত্ববান 
হইলেন এবং নিপ্ধারিত দিখসএয়। মধেই অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে পদ্ম প্রস্ফংটিত 

স্থবিস্তীণ সরোবর নিম্ন করিয়া! দিলেন । একাবলী যশোবতী প্রভৃতি সখী- 
গণ মনের আনন্দে সেই সরোবরে স্নানক্রীড়াধিতে নিযুক্ত হইলেন। 

স্বীয় কন্ঠ! ও মন্ত্রীকগ্তাকে বয়স্থ। অবলোকন করির। রাজ! রত্য তাহাদ্দিগের 

ধিবাহাথ পাত্রান্ুসন্ধানের ন্ত লোক নিযুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীবরকে তদ্বিষয়ে 

যত্ববান হইতে আদেশ দিলেন। রভ্যরাজতুর্বস্থুপুত্র একবীরকে উপধুক্তপাত্র 
মনে করিয়। তুর্বন্থরাঞ্জের নিকট জনৈক দূত [প্ররণ করিয়াছিলেন । তখন 

রাজ! তুর্ববস্থ খনগমনে 'কতসংকল্প হইয় রাজ! রত্যের নিকট এই বলিয়। সংবাদ 

প্রেরণ করিলেন, বে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ও বার্ধক্য হেতু আমার শরীর নিস্তেজ 
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ও অবসন্ন* হইতেছে একাঁরণ আমি পূর্বপুরুষদিগের প্রথান্থসারে বনাশ্রয় 
অবলম্বন পূর্বক ভগবচ্চিন্তয় অবাশ্ইজীবনকাল অতিবাহিত করিব, সুতরাং 

আমি আর পুঞ্রের বিবাহের জন্য সন্ব্লল তকার্ধযানুষ্ঠ।নে বিরত হইতে অভিলাষ 

নই। আশিবয়ন্ত"ও মন্ত্রী ও পার্ষিৰবর্গকে 'আমাদিগের বনপ্রবার্সশকালে 

একবীবের সহিত আপনার বগ্তার পাণিপ্রহণকাধ্য সম্পন্ন করিবাৰ আদেশ 

দিলাম। আপনার ল্লাগ্রহে ও তাহাদ্বিগেক্ঠ যত্রে আুচিরেহ যেন এক ধর্য সমাধা 
হয় এই বাঁসন11” 

রাজা তুর্বন্ন দুতসকাশে রভ্যরাজকে এবংবিধ শন্দেশ প্রদান করিয়। এবং 

মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে স্বীযপুক্র একবীরের সহিত রত্যবাজ-ছুহিতা একাবলীর 

বিবাহদানে আদেশ দান কারিয়। পত্বীসমভিব্যহারে বুনাশ্রর অবলম্বন করিলেন। 

একবীরও মাতাঁপিতৃর্ণবরহে "একান্ত আতভূত হইলেন দেখিয়। মন্ত্রী কিন্বা 

পারিষদবর্গের কেহই আর তাহার নিকট বিবাহ সন্বগ্বীয় প্রস্তাব উত্থাপনে 

সাহস পাহলেন ন!। * 

এদিকে রাজ। তুব্বস্থ অপুত্রক হইয়াছিলেন বলি তাহার জীবনান্তে কে 

আর পৃথিবীর শাসনতার গ্রহণ *করিবে এই চিন্তায় দেখগণও উৎকষ্ঠীত 

হইয়াছিলেন। রাজ তু্বসুন্ব পুণ্যণালতায় ও দেবগণ লমন্ত খিষ্ুর অনুগ্রহে 

তাহাদিগের সে উৎকঞ্ নিবারিত হইয়াছিল নটে, কিন্তু এক্বীরের আবার 

বিবাহ বিষয়ে উদাসীনতা অবলোকন করিয়। দরেবগণহৃদয়ে পুক্দ-প্রধূমিত 

উতৎক। এক্ষণে আগ্রবৎ জাল। বিস্তর করিতে লাগিল। 

একদ1 বৈজমন্তধামে দেবেত্দ পিংহাসনাধিষ্টিত আছেন এমন সম্গনে নারদ 

তথায় উপনীত হইয়৷ কহিলেন, “হে দেবেন্দ্র! মহারাজ তুর্বস্থ অপুত্রক হইয়? 
যেমন মর্ভে অরাজকতা ভয় উৎপাদন কল্রিয়াছিলেন অধুনা একবীরও তাহাই 

করিতেছেন। ইনি বিবাহ বিষয়ে একান্ত উদ্দাসান। স্বয়ং লক্মীদেবী ধাহাকে 

জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন সে অপুত্রক হই যে পুনর|র মর্তাভূমে 

অরাজকতাব আশঙ্কা উৎপাদন করিবে তাহা শেষশায়ী হরির অতিপ্রেত 

নহে। এই একবারের বংশে কার্তবীর্জজ্জুন *গ্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্ষত্রিয়- 

বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিখেন, সুতরাং সা[ধত্রীদেবীপ্রদত্তা রভ্যরা দদুহিতা 
যাহাতে তাহার মহিষা হয়েন তদ্বিষয়ে যত্তবান হইতে হইবে। 

নারদের*' এই সবর্থযুক্ত বাক্যের উত্তরদনপুর্বক দেবরাজ কহিলেন, 
“দেবর্ষে! দ্বর্গপুরে মদন আমার সাহায্যকারী থাকিতে এ সামান্ত কার্য 
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সম্পাদনে আমি কেন কুঠিত হইব?” এই বলির! দেবরাজ মদন দেবকে 

স্মরণ করিলেন। নিমেষ মধ্যে পুস্ধন্থু সমুপস্থিত হইয়। লিজ্ঞাসিলেন, 

'দেবরাগ ! কি নিমিত্ত আমাকে ম্মরধ করিয়াছেন? , পুনরায় কি কেহ 

আপনির স্বগ্গরাজ্যপ্রাপ্তিকামনায় দা চালব্য।ণী তপস্ত। আরম্ত করিয্হছ তাহ। 

হইলে বল্ন আমি শিষেষ্ মধ্যে তাহার তপোতঙ্গপাধন করিতেছি।” দেবরাজ 

তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন, “মদন ! তুমিই এ স্বর্গপুরে আমার 
যথার্থ সাহাব্যকারা। একদ। তুমি ললাটাগ্রিনমন্বিত হরকোপানলে আত্মদেহ 
বিসর্জন দিয়! যে হরপার্ববতীর মিলন সংসাঞধিভ করিয়"ছলে, তদ্বারাই দেবগশ 
আজও পর্যন্ত তারকান্ুরের অত্যাচারশৃন্ঠ হইয় নিঃশঙ্কচিত্তে ্বর্গপুরে বসতি 

করিতেছেন! তোমার ৫সই উপকার আমি কখন ভূণিতে পারিব না। 
অধুনা এই দ্রেবর্ধি কর্তৃক তদৃপযুক্ষ সামাগ্গ কাধ্যনাধনে আদিষ্ট হইয়া তোমাকে 
স্মরণ করিলাম |, ভবতলে লক্ষমাদেবীর জঠরাকাশসম্ভৃত পুত্র একবার বিবাহ 

বিষয়ে একান্ত উদ্দাপীন । চিনি অপুত্রক হইলে ম্্যতূমে পুনবাঁয় অরাঙকতা 

বিরাজ করিবে এই আশঙ্কায় সাবিত্রীদেবী প্রদতা রত্যরাজছুহিতাসহ যাহাতে 

তাহার বিবাহ সংঘটিত হয় তগ্ৰষয়ে যত্ববান হইতে হইবে। হয়গর্ভদতৃত 

একবার সহ সাবিত্রীর প্রদত্ত রতারাজঢ়হিতাসহ সম্মিলনে যে বংশের সৃষ্টি 

হইবে তাহার। সকলে হৈহয় নামে খ্যাতিলাত করিবে ইহাই নারায়ণের ইচ্ছা! । 

দেবরাজ কর্তৃক এই প্রকারে অন্থুরুদ্ধ হঈয়া পুষ্পধস্থ তৎক্ষণাৎ উত্তর 
করিলেন, “দেবেন্দ্র! আপনাত্র কার্যসম্পাদনে আমার কখনই আলন্ত নাই 

তবে এক্ষ.ণ মহারাঞ্জ একবার মাতাপিতৃবির5 ছুঃখে একান্ত ঘ্রিয়মান আছেন, 

এসময়ে তাহাকে মদনবাণে জর্জপ্রিত করিলে তিনিই লোকসমাজের হেয় 

হইবেন। আমার অবার্থ সন্ধান তাহাত আপনি বিশেষ অবগত আছেন; 

এ সময়ে কোথায় তিনি 'মাতাপিতৃরাদ্ধাদি কার্ধা সম্পাদন করিবেন তাহ! 

ন| করিয়া তিনি ফি একাবঙ্গীর পাণিগ্রহণে অধীর হয়েন, তাহ? হইলে তুর্্বনু 

ও রভ্যরাপ্জ উতয় বংশই জনসমণজের বিদ্রপভাঙ্ঞন হইবে। অতএব করেক 

দিবস অপেক্ষা! করুন, মহারাজ একবীর মাত। (পতৃশ্রান্ধাবসানে অপগত বিরহ 

ক্ষোভ হইনা পুস্পধন্বার পুম্পধন্ুত্র প্রভাব অবগত হহবেন।” 

মন্মথের এবন্প্রকার টদ্ণুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়] দেবর্ষি নারদ ও স্বর্গাধি- 

পতি দেবেন্দ্র, উভয়ে তাহারই অনুমোদন করিলেন। তখন মন্মথ উভয়ের নিকট 

হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক স্বহানে প্রস্থান করিলেন। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ। 

পরামর্শ | 

রভ্যরাভাজ্ঞায় "মন্ত্রী কর্তক খাত অন্তঃপুরাঙ্গনবর্তী বিকশিতপদ্বমণ্তিত 
স্ুবিস্তীর্ণ সরোবরে স্বাগণ সমভিব্যহারিণী,একা বল শ্লানক্রীড়া দিরতা হইলেন। 
কিন্তু শীপ্বই প্োতবিহীন আবদ্ধ' জলে ক্রীড়া! তাহার অতৃপ্তিদারিক1 হইয় 
উঠিল। তখন তিনি যশোমতী, প্রভৃত্তিকে সঙ্গে লইয় পুনরায় সেই নদীজলে 
গমন করিতে আরম্ভ কর্পিলেন। যশোবতীর ইহাতে বড়ই ভয়, একারণ 
তিনি পুনরায় রাজা ও রাণীর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতে স্থৃর 
করিলেন। 

একদিবস রত্যরাজ অন্তঃপুরে মহিষীর সহিত একাবলীর বিবাহসম্বন্ধীয় 

কথোপকথন করিহেছেন। তুর্ববন্থ রাজসমাপে দুত প্রেরশের কি ফলোদয় 
হইল জিজ্ঞাসিত হইয়া রভ্যবাঞ্গ কথিলেন্ড *প্পিয়ে! সেবিষয়ে আম 

বিফলপ্রযত্ব হইয়াছি। রাজা তুর্ববসু, শরাররক্ষয়বশত আর অপেক্ষা না করিয়া 

মহিষী সমবিভ্যাহারে বনগন্ন করিয়াছেন। তবে তান বনগমন কালে 

মন্ত্রী ও পারিষদ বর্গকে একাবলীর সহিত একবীরের বিবাহ দ্বিবার আদেশ 
দান করিয়াগিয়াছেন। তথা(প মন্ত্রী ও পারিষ্দবর্গের কোন প্রকার যত্ব ন! 

দেখিয়া আমিও সম্বন্ধ একেবারে পরিত])াগ করিয়াছি।”* 

তখন মাহযী কহিলেন, “নাথ ! আমার বিবেচনায় ভালই হইয়াছে। 

বিবাহ যখন একবীরের মতের উপর নির্ভর করিতেছে তখন আমার বিবেচনায় 

যাহাতে একবলীর সহিত একবারের সাক্ষ!ং হয় তাহাই করুন। একাবলী 

ও পরম! রূপসী । আনি" নিশ্চয় বলিতে পাত্রি একবীর তাহার দর্শনলাভ 

করিলেই পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন। « - 

রাজ] কহিলেন প্রিয়ে ! মনে যাহ] অনুধ্যান করা মায় তাহা কার্ষ্যে অন্ু- 

ান করা বড়ই ছুরূহ। রাজা তুর্বসুর অবর্তমানে আমি কাহার নিকট এ 
বিষয়ের প্রস্তাব করিব? 

রাজা ও রাজমহিষীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে 
যশোবতী সেই প্রকোষ্ঠে উপনাত হইয়] কহিলেন, রা।ণ মা! আমি আবার 
আপনাদের নিকট উপনীত হইলাম। 
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রাণী। কি কথ! আছে বলিয় ফেল ? 

যশে!। রাণী মা! সখী একাবলী আমাদের কথায় উপেক্ষা করিয়া পুন- 
বায় পন্মপ্রস্ফটিত নদীতে গমন আরস্ত করয়াছেন। 

'বাজা যশোবতীর বাক্য শ্রবণে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “কেন আমি 

অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে সুদীর্ঘ পদ্মম্ডিত সরোবর খনন করাইয়। দিয়াছি, তবে 

একাবলা নদীতে গমন কনিতেছে 'কেন? 

যশো। আজ্ঞে, আতজল ব্যাতরেকে পান ও ক্রীড়া্দি সখীর তৃণ্তিজনক 

নহে। লি ২ পু 2 

এতদূর পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়। মহিষী যশোবতীকে মিষ্টকথায় বিদায় দিলেন। 

অনন্তর রাঙ্গাকে সম্বোধনপুর্বক কহিলেন, “নাথ! তালই হইয়াছে । ভগ- 

বানের কার্য সকলই ইঞ্টের জন্য হইয়া] থার্কে। একাবলী যেমন নদীতে 

সান ও ক্রীড়ার্থে গমন করিতেছে তাহাই করুক।” সে ত আর একাকা 

গমন করিতেছে না, বরং তাহার সঙ্গে তাহাদের রক্ষার্থে অনকয়েক শাস্ত্রী- 

পাহাব। প্রত্যহ ক্নানবেলায় প্ররণ করুন। যদি কখন একবীর ভ্রমণার্থে 

এই দ্িকেই আগমন করেন, তবে একাবলীর সঙ্গ মাক্ষাৎ হইতে পারে। 

রাজ মহিষীর বাক্য অন্ুমোদনপৃর্ববক জিজ্জাসিলেন, *প্রিয়ে! একাবলী 

ন] দ্যৃতক্রীড়া-নিপুণ। ? তাহা যদি হয় আমি এইরূপ ঘোষণা করিয়! দিব যে, 
যে ব্যক্তি রাঙ্গকুমারী একাধলীকে দ্যুউক্রীড়ায় পরাস্ত করিতে পারিবে তিনি 
তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন। 

বাণী রাজার এবংবিধ বাকা শ্রবণে বিদ্রুপাত্বক স্বরে কহিলেন, তাহাও 

কি কধন সম্ভব হয়, যে'যেখান হইতে পাশাক্রীড়ার্থ আগমন করিবে, আর 
একাবলী তাহারই সহিত ক্রীড়। করিবে? তাহাই যদ্দি তোমার অভিলধিত 

হয় তবে স্বয়ন্বর প্রথাবলম্বনই ত উচিত।” রাজ! কহিলেন, প্প্রিয়ে ! স্বয়ম্বর 

সামান্ত আয়োজ্বন-সাপেক্ষ নহে।" স্বয়ন্বর ত্রিবিধ, ইচ্ছান্বয়ন্বর, পণস্বয়ন্বর ও 
শৌর্ধয্বয়ত্ধর । এই তিনপ্রকঃর .স্বযম্বরেই বিপুল আয়োজনের আবশ্তক। 

প্রথমতঃ সভাগুহ ও নিমান্থত রা্জন্যবর্গের আবাসগ্ান নিত্নাণ করাইয়] 

তাহাদিগের আহার বিহাবোপুযোগী ড্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ববক নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ 

করিতে হয়। তৎপরে, ইচ্ছাস্বয়ম্বরে কন্ঠাই সমাগত রাজগ্বর্গ মধ্য হইতে 

মনোমত পুরুষত্ব মনোনীত করিয়। ঠাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করেন। 

দ্বিতীরতঃ পণস্বয়তবরে পিভ'মাত। বা কন্যা কোন পণ নির্দিষ্ট করেন। সমাগত 
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রাজনাবর্গের যে কেহ সেই পণসাধনে কৃতকার্ধ) হয়েন তিনিই কন্যার 
পতিরূপে নির্ধারিত হয়েন? আর শৌর্ধ্যস্বয়ঘ্বরে সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে 

যিনি বলশ্রেষ্ঠ গণনীয় হইবেন তিনিই কন্তার পাণিগ্রহণ করিবেন । ইহাতে 

'যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারাই বলশ্রেষ্ঠতা অন্থমিত হয়। আঁমি এই ক্রিবিধ স্বর়ম্বতের 
কেন প্রথাই অবলঘ্থনে সমৃত্স্ুক নহি। দ্দ্যুতক্রীড়া পণ ঘোষণা করিলে 
একে একে রাজগণ আগমন করিবেন এবং,আমারষইটু 'এই রাজবাটির কোন 
গ্রকোষ্ঠাত্যন্তরে ক্রীড়। সম্পাদ্দিত* হইবে? অবশ্ তুমি যাহা বলিলে আমার 
উদ্দেস্ট তাহ! নহে । রাঞ্জকুমাবী, রাজকুমার ব্যতিরেকে কাহারও সহিত 
ব্রীড়া করিবে না। প্রিয়ে! মামি যাহ! স্থির করিলাম ইহাও একপ্রকার 

আড়ম্বরশূন্ত স্বয়ন্ধর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ,যে রাজকুমার একাবলীর 

সহিত ক্রীড়ার্থে আগমম করিধেন, তাহার হাবভাব চবির আচরণ সকলই 

একাবলী বিলক্ষণ অবগত হইবেন। চরিত্রবান ও প্রিয়দর্শন রাজকুমার 

দেখিয়া যাহাকে একাধলী মনোনীত করিবেন তাহারই [নঞ্চট পরাস্ত হুই- 

লেই চলিবে । জয় পরায় ক্রীড়ানিপুণ ব্যক্তিই আয়ত্ত । রাজকুমারী যদি 

ক্রীড়ানিপুণ হয়েন তবে অমনেখ|ুনীত* রাজকুমারক্ষে পরাত্ত করিনা দিবেন এবং 

প্রয়দর্শন শিষ্টাচারসমশ্িত (বিনয়ী রাজকুমারের নিকট পরাজয় স্বীকার 

করিবেন, ইহাই আমার উদ্দেশ । 

রাজমহিষী বাজার মনোগত অভিগ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, “মহা- 

রাজ ! « পণ সর্ববাংশে উত্তম হইল না। যে সমস্ত রাজপুক্গব দ্যুতক্রীড়া নিপুণ 

নহেন তাহার। কখন কামিনীজনের নিকট পরাজ্য়তয়ে অগ্রসর হইবেন না। 

তাহার উপর তুর্বস্থপুক্র একবীর দ্যুত ক্লীড়ারত কিন্ত জানা নাই। তিনি না 

আগমন করিলে ত আপনার ইচ্ছ। বনী হইবে ন11” রাজা কহিলেন, 

“প্রিয়ে! জগতে কোন 'পদার্থই সর্বাংশে উত্তম নাই। যাহা একজনের 

নিকট ভাল তাহা অপরের নিকট অপ্রিয় হইতে পারে। স্থতরাং সকলদিক 

আলোচন! করিলে চলিবে কেন? তুর্ববসুপুত্র ,যদি একান্তই ন। আইসেন, 

তাহাকে ন! হয় নিমন্ত্রণ কর! যাইবে । 

সন্ধর স্থির হইলে বভ্যরাঁজ মন্ত্রীকে ডাকাইয়।৷ আদেশ দিলেন, “মন্ত্রির 

এইরূপ একটা! ঘোঁষণ। করিয়। দিন যে, যে রাজকুমার রত্যরাজছুহিতা একা'- 

বলীকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাস্ত করিবেন তিনিই তাহাকে পত্বীরূপে প্রাপ্ত হইবেন। 
মন্ত্রির রাঁজা্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! প্রস্থান করিলে রভ্যরাজ শ্বীয় বয়স্ত 
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বিজয়কে ডাকিয়া! পাঠাষ্টলেন। দপিজয় রাজসমীপে উপনীত হইলে রাজা 

সঙ্সেচে কহিলেন, “্বযস্য আসিয়া ৭ বস. তোমার সহিত একটী গোপনীয় 

কপ! আছে।” 

বিজয়। যা থাকে বলুন, আমি গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিব। কিন্ত 

মহারাজ মনে বাখিবেন, বিজয় কখন গোপনে থাকে না। 

রাজা। ন। বয়স্ত, এ.তামাসার কথা নয়, মনোষেগপুর্ধক শোন । 

বিজয়। তামাসা না হয় জামাশ! হবে, গরম গরম লুচির ব্যবস্থা করলেই 

চল্বে এখন । 

বাজা। আচ্ছা ত। হবে এখন! 

বিজয়। প্রতিজ্ঞা কব্লেন ৯ 

রাজা । আচ্ছা করলাম, এখন শোন । 'একাবলা ত যৌবনস্থ। হয়েছে. 

তার বিবাহ দেওয়1 কর্তব্য। এজন্য আমি ঘোষণা করে দিয়েছি যে, যে 

রাজকুমার একাঁবলীকে পাশাক্রীড়ায় পরাস্ত কর্তে ঠ পারবে, [ তিনিই রাজ- 

কুমারীকে পত্বারূপে গ্রাপ্ত হইবেন। 

বজয় মহারাজ । আপনি যেন কবি কালিদাস, আমি তার মল্লিনাথ। 

স্ুঙ্ঠরাং এ কথায় আমার দুইটী টিগ্ননী আছে। * 

রাজা । আচ্ছা, যা থাকে বল। 

বিজয়। প্রথমটী এই যে সমুদ্রমস্থন করে যত সুধা উঠল তা দেবতাব! 

ভাগকরে খেলেন, আর মহাদেবের ভাগ্যে গরলতক্ষণ সার হলো। আপনি 

দেশবিদেশে যা! ঘোঁষণ। কল্পেন, তাই এক্ষণে বিজয়ের ভাগ্যে পড়ে গোপনীয় 

হয়ে দাড়াল ? 

রাজা । এই বুঝি তোমার টিগ্লনী? 

বিজয়। কথা কইবেন ন।, দ্বিতীয়টা শুনুন আগে। 

রাভা। আচ্ছা, বল বল। : 

বিজয় । আপনি ঘোষণ। করেছেন যে, যে রাঙ্জকুমার একাবলীকে পাশা- 
ক্রীড়ায় পরাস্ত করবেন তান রাজকুমারীকে পেত্বীরূপে প্রাপ্ত হবেন । এই ত? 

রাজা। পেতী কেন হে? পত্রী পত্বী । 
বিজয়। আজ্ঞা, ওটা আপনার ভুল কারণ রাঙ্গকুমারী বিবাহিতা হলেই 

ত অপর একজনের স্বন্ধে চড়বেন? 

রাড আচ্ছা, সেতষাক? এখন শোন। 
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বিজয়।* আজ্ঞা, আমি ত আর কাণে ছিপি লাগাইনি ! 

রাজ। । আরে কাণে চিক হবে মন চাই। 

বিজয় । কান চাই না, মন চাই, তোমর। কেউ মন নেবে গে! 
রাজা। ভাল পাগলের পাল্লায় পড়লাম দেখছি? মনা দয়ে শোন। 

* বিজয় । আরমন্ত আর বম নই যে, আম্মার মন রমণ করে বেড়ায়? 

রাজা। তবে শ্নেন। এই পাশা ক্রীড়ার ঘোষণার উদ্দেশ্ত আর কিছুই 

নয়, একবীর শুনে যদ্দি পাশাক্রীড়ার জন্চ আাসেন? তা হলে আমর] কৃতার্থ 

হই। মহিষীর একান্ত ইচ্ছ। একবারের সহিত একাবলীর বিবাহ দ্রেন। তুমি 

যদি স্বয়ং কিন্বা তার বয়স্তক্ষে বলে একবীরকে পাশাক্রীড়ায় উৎসাহিত করে 

দিতে পারঃ তবেই বড় ভাল হয়। 

বিজয়। এই তক্থ!? তার আবার ভাবনা কি? তাই কর যাবে এখন, 
তবে আমি আসি। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ | 
গর | 

বভ্যরাঞ্জের ঘোষণান্সাব্রে" ছুই দিবস ধরিয়া রাজকুমারগণ একাবলার 
সহিত ক্রাড়ার্থ র্যরাকপ্রাসাদে আগমন করিতেছেন। রাজকুমারী অদ্ভুত 
ক্রীড়াকৌশলে তাহার্দিগের সকলেই গ্ররাজয় স্বাকার কাঁরয়। প্রস্থান করিয়া- 

ছেন। কেহ কেহ বা ক্রীড়া করিতেও সাহসী হন নাই। একমন কথন 

€ুইকাধ্য সমাধা করিতে সমর্থ হয় না। ইহাগ] অক্ষক্রীড়ার্থে আগমন করিয়া- 

ছিলেন রাজকুমারীর সন্মুথে উপনীত হইয়াই তাহার অসামান্য রূপলাবণ্যদর্শনে 

বিষুপ্ধ হইলেন। তাহাদের দর্শনোন্দ্রযু 'আর রাজকুষারীর ভ্রমরাধ্যুষিত- 

রক্তোদ্র শঙফুলপন্মনি্ত কৃষ্ণতার চক্ষুসমন্থিত রক্তগণ্ড মুখকমল হইতে 

অপস্থত হইয়! কার্য্যাস্তরে লিপ্ত হইল নান তাহাদগের মনমক্ষিক সতৃঞ্ঃ 

হইয়! সেই পদ্রমধু আহরণে রত হইল। তাহাদিগের শ্রবণেন্ত্িয় রাঁঞজকুমারীর 

বিতজ্ঞবিস্বাধরপ্রকাশিত বিদ্যুৎপ্রতাস্ফুরি ত-বচ্ছমুক্তাফপ সদৃশ দস্তরাঞ্ি 
বহির্গত বীণাধ্বনি বিনিন্দিত সুমধুর বচনাব্লী আগ্রহমহকারে পান করিতে- 

ছিল। তাহাদ্দিগের অপরাপর ইন্দ্রিয়শক্তি দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়েই প্রকটিত 
হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের দেহ ও হস্তপদ অবষ্টস্তত। প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
রাঞ্কুমারী কর্তৃক বার বার অন্ুরুদ্ধ হইয়াও তাহার] অঙ্গচালনে সমর্থ হন 
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নাই। পরিশেষে দর্শন ও শ্রবণেক্দ্িয়ের চরিতার্থতালাতে অরুতক্ার্ধ্য হইয়! 

হতাশহদয়ে পরাজয় স্বীকার পূর্বক প্রস্থান কলিয়াছেন। মবসর পাইয়া 
রাজকুমারী নিজকক্ষে গমনপুর্বক অদ্ভুত খষ্টাঙ্গে "য়ন করিলেন। রাজকুমারী 
নিড্রিতা হইলেন। মুহূর্ত 'মধ্যে স্বপ্পদেবী তাহার ' জ্ঞান ও বৃত্তিকুলকে 

চালনা! করিয়! এক ব্বপ্নপ্রপঞ্চ বূচনা করিলেন। তাহার বোধ হইল যেন 

একবীর পাশাক্রীড়ার্থে আগমন করিয়াছেন। রাজকুমারী তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া আর পাঁশাক্রীড়া করিবেন কি? রাজধুমারগণ যেমন 

তাহার এসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ভ্ইয়া অব্ঠভ্ততা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

তিনিও তন্রূপ একবীরের নিষ্লঙ্ক সহশ্রচন্দ্রজ্যোন্তি-সমস্বিত যুখকমল বন্ধজী- 
রাগ-অধরযুগল, রক্তাত্ক্শিবাদলশোতিত কৃষ্ণতার লোচনদ্য় ও র'তিপতির 

কান্মকসম ভ্রদর্শন করিয়া অবইগুদেহ হইলেন। ক্িন্ত তিনি রাজকুমার- 
গণের ভা হতাশহদয়া না হইয়। কৃতান্মন্ত)। ইইলেন এবং প্রেমভরে স্বীয় 

দেহমন সমন্তই তাহার করে অর্পণ করিলেন। অতঃপৰু মনের আনন্দে তাহার 

সহিত কিয়ৎক্ষণ পাশাক্রীড়া করিলেন। ৃ 

স্বপ্রদর্শনান্তে জাগরিতা হইয়! রাজকুমারী স্বপ্রবৃত্তান্ত পর্যযালোচনা করিয়া 

বলিতে লাগিলেন, “কি অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিলাম |, স্বপ্ন দেখিয়া! অবধি আমার 

যন উচাটন হইয়াছে । আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এমন রূপও 

দেখি নাই, এমন পাশাখেলাও দেখি নাই কবিরা বলেন, জগতে সম্পূর্ণ ভাল 

কিছুই নাই। গোপাপফুল উত্তম, কিন্তু তার গাছে কাটা আছে। চগ্জর কেমন 

উজ্জ্বল, কিন্তু তাহাতে ও কলঙ্গ বিদ্যমান। বাঞ্জকুমারের কেন্তু সবই ভাণ। 

যেমন রূপ, তেমনি পাশাখেলা। তাহার উপর তাহার সেহ মধুর হাসি, 

দেখিলে প্রাণ কাড়িয়া লয়। কাড়িযু! লয়ই বা বলিতেছি কেন? আমার 
প্রাণকি আর আমার দেহপিঞ্জরে আছে? তাহা, তাহারই সহিত গমন 

করিয়াছে । বিধাত। এই,'পাশাক্রীড়ার স্বপ্ন ন|! দেখাইয়া সত্যসত্যই কেন 
পাশাক্রীড়া করাইলন ন।? 

রাজকুমারী এইরূপ নিবিষ্টচিতা হইয়াছেন যে তদায় সখী যশোবতী গৃহে 

আগমন করিলেন? তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি না জানিয়া পূর্বের স্তার বলিতে 

লাগিলেন, “বাবা ত পাশাক্রীড়া করিবার ঘোষণ! করিয়। দিয়েছেন, কত 

বাজপুনর আসিলেন ও 'পরাজয় স্বীকার করিয়! প্রস্থান করিলেন। কিন্তু 
অভাগিনীর কপালক্রমে তিনি কি আর আসিবেন? এখন হ'তে অপরে যে 
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পাশাখেল। 'করিতে আসিবে তাহা আর আমার ভাল লাগিবে কেন? 

হা পরমেশ্বর ! গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িন্না লইও না। ধাহার প্রতিম। 

আমাকে দেখাইলে তাহারই পদসেবাধ দাসী করে দেও । 

যশোবৃতী রাজকুমাঁরীর মুখবিনির্গত এতাদৃশ বচনাবলী শ্রবণগোচর কাঁরয়া 
অযুর নির্বাক থাকতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, “কার প্রিয়সথি ! 
কার দাসী হতে চাচ্চশ 

একাবলী চমকিত হইয়; পশ্চাংভাগে নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন তাহার 
প্রিয়সথী যশৌবতী উপস্থিত। তৃএন নিনি তাহকে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন, সি ! বোন, আমার* দুঃখের কাহিনী সমস্তই শুনিয়াছ ?” যশোবতী 

কহলেন, না৷ বোন, আমি এইমাঞ্জ আগমন করিয়। (তোমার কথার শেষ অংশ 

মাত্র শ্রবণ করিলাম ।* কোন* রাজকুমার কি পাশাখেল। করিতে আসিয়া- 

ছিলেন ? 

একাবলী কহিলেম, “না বোন, আমি স্বপ্ন দ্বেখিয়াই উতলা হইয়া 

উঠিগ়্াছি। 

যশো। কি ত্বপ্ন বল না শুনি বি 

একা। বোন। দিনের*বেলায় একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। নিদ্রাবস্থায় 
স্বপ্ন দেখিলাম “যেন তুর্বসুপুত্র একবীর আগমনপুর্বক আম]র সহিত পাশা- 

ক্রীড়। করিলেন। বোন! তার রূপেব বর্ণনা আর কি কারব, যেন সাক্ষাৎ 

যদন। আর তাহার পাশাক্রীড়াই ব|কি? ভাই! তোমার নিকটে আমার 

গোপনীয় কিছুই নাই । আমি তাহার রূপেষুগ্ধ ইহয়া সকল বিষয়েই পরাজয় 

মানিয়াছি। আমার সর্বস্ব পণ রাখিয়া! তাহাকেই সমর্পণ করিরাছি, এক্ষণে 

তিনি দয়া প্রদর্শন পূর্বক পদে স্থানদান কর্রলেই রক্ষা পাই। 

যশো। সখি! স্বপ্ন অলীক, স্বপ্নদর্শনপূর্বক তোমার ন্তায় শিক্ষিতা রাজ- 

কুমারীর উতলা হওয়া বড়ই বিশ্ময়জনকশ কত-রাজকুমার আসিবেন, 

তাহাদ্িগের সহিত পাশাক্রীড়া করিয়া যাহার নিকট পরাজিত হইবে তাহার 
গলায় বরমাল্য প্রদান কৰিবে। 

এক । বোন ! আমার কি আর পাশাক্রীড়া করিবার ক্ষমত। আছে? 
আমি নিপ্রিতাবস্ায় ষহার নিকট পরাজিত হইয়াছি তাহারই করে আমার 

প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন, সমস্ত্ট অর্পণ করিয়াছি। 

প্রিয়সধীদ্য় এইরূপ অন্তর খুলিয়। বাক্যালাপ করিতেছেন 'ইত্যবকাশে 
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জনৈক পরিচারিক। আগমনপূর্ববক সংবাদ দিল যে জনৈক" রাজকুমার 

পাশাক্রীড়ার্থে আগমন করিয়াছেন সুতরাং রাঁজকুমারীকে বহিঃপ্রকো্ঠে 

গমনের আদেশ দান করিয়া কহিরা দিলেন যেন রা্জকুমারের সমাদরের 

ক্রুটাঁ না হয়। 
পরিচারিকা প্রস্থান করিণে রাজকুমারী একাবলী রাঁজাজ্ঞাশ্রবণে এবাত্ত 

বিবশ। হইয়া পড়িলেন এব বিনীতভাবে প্রিয়সখীকে সংন্বাধনপূর্ববক কহিলেন, 

“দধি, আমার উপায় কি হইবে? কি করি'বল দেখি! 

যশো। সখি! কি আর করি ?.,রাজকুমারের যথাষোগ্য সমাদর 

কর! আবশ্ত *, একারণ একবার বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমনপুর্বক পাশাক্রীড়ায় নিযুক 

হও। তিনি আগন্তক, তুমি গমন না কৰিলে তিনি অবমাননাজ্ঞানে দ্ধ 

হইয়! প্রস্থাত করিতে পারেন । বিশেষ পাশাক্রীড়ায় তুমি ইচ্ছ]! না করিলে 

কে তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ? 

এক1। আর « কথা বলিও না। সখি! আর্মিআর অপর কাহারও 

সমাদর প্রদর্শনে অসমর্থ, ' পাশাক্রীড়ার ত কথাই নাই। যর্দি আমার 

একবীরকে না পাই তাহা হইলে আমি এই অবস্থাতেই তাহারই পদধ্যানপুর্ববক 
জীবন অতিবাহিত করিব। ভাই ! যাহাকে অমি মনে মনে একবার বরণ 

কারয়।ছি-__-এক্ষণে তাহাকে পরিত্য।গপুর্বক কি প্রকারে বারাঙগনা প্রায় 

অপরের সহিত ক্রীড়ানিঘুক্ত। হইব। " সথি ! যাহাকে মন পিয়াছি এ দেহ ও 

তাহার ; এক্ষণে এই দেহ (ক প্রকারে অপরের দৃষ্টিপথে মানয়নপূর্ববক অধর্্ে 

পতিত হইব? 

যশো। সখি এপাবলি ! তুমি স্বপ্নদর্শনপুর্বক 'এত অধীর হইলে? স্বগ্র 

ত অলীক, স্বপ্পে অঘটন ঘটাইয়। থাকে, অসিদ্ধ (সন্ধ করাইয়া দেয়, স্বপ্নে অসম্ভব 

কিছুই নাই, নেই দ্বপ্রযোগে তুমি একবীরের প্রতিযুত্তি দর্শন করিয়। মোহিতান্তঃ 
করণে এতাদৃশ কঠোর ব্রতখারণে উদ্যোগী হইয়াছে? একবীর হয়ত 
তোমার পাশাক্রীড়ার কোন সুংবাদই পান নাই, তুমি যে আমাদের রাজকণ্ঠা 

একাবলী, তাহাও হয় তিনি গানেন না, তোমার নাম কথন শুনিয়াছেন 

কি না সন্দেহ , তবে তুমি কফিনিমিত্ত এই অলীক স্বপ্পের উপর বিশ্বাসস্থাপন 

পূর্বক আপনাকে চিরঅনুখী করিতে উদ্চোগী হইয়াছ £ 

এক|। সখি যশোঁবতি ! মরুভূমিতে উপ্তবীজবৎ আমার ' প্রতি উপদেশ 
দান বৃথা আমার মনে যাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, সে কাধ্য আমি কদাপি 
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করিতে পারিব না । তুমি ভাই দয়া করিয়া! যদ্দি পরিচাবিকাকে ডাকিয়া 

দেও তাহা হলে যথেষ্ট উপকার জ্ঞান করিব। 

যশোমতী বাজকুমারীর অন্থরোধমত গ্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গমন পূর্বক 

পরিচারিকুধকে ডাকিয়া! দ্িলেন। পরিচারিকাকে দর্শনমান্রেই রাজকুষ্মারী 

কচ্ছিলেন, “বি! তৃমি আমার পিতা মহারাঁজকে গিয়া বল যে, “রাজকুমারী 

পীড়িত, তাহার মস্তকণ্বূর্ণিত হইতেছে, অভ্এব উগ্নীনশক্তিরহিত, এ অবস্থায় 

পাশীক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক, আগন্তক বাক্গকুমাবের সম্মান প্রদর্শনেও একান্ত 

অসমর্থ । 

পরিচারিক] প্রস্থান "করিলে পর রাজকুমারী আত্মসংক্রাস্ত ভাবনায় 

বিতোর হইলেন? কিয়ৎক্ষণ পরে যশোবতী আগমননপুব্বক সংবাদ দিলেন, 
“সথি ! বড়ই ভীত্িজনক ব্যাপার সংঘটিত হইল। মহারাজও পাশাক্রীড়া 

ঘোষণা করিলেন, তুমিও স্বপ্নদর্শনপুর্বাক উন্মন৷ হইয়। উঠিলে। সুতরাং 
আগন্তক রাজকুমারগণটৈ তোমার পীড়া ব্যাপদেশে তগ্নাশ করিতে হইতেছে । 
সকলে তাহ। বিশ্বাস করিতেছে না। এইমাক্র একগন রাজকুমার তোমার 
পীড়ার কথ শুনিয়! অবিশ্বাস সহকারে কত কথা বলিয়া গেলেন। তাহার 

বাক্যে আমার এইরূপ প্রীতি হইল, যেন তিমি, তোমাকে বলপুর্বক 
হব্বণ করিবেন । 

সিমুখে এতাদৃশ তয়াবহবাক্য শ্রধণ মাত্রই একাবলীর হৃদয় উদ্বেজিত 
হইল। তিনি যশোবতীর গ্রীবদেশ বাহুলতাদ্ার। বেষ্টন করিয়া কহিলেন, 
“সখি! আমার কি হইবে? এই অপদার্থ জীবনের জন্য রাজপুঞ্গব মদীয় 
পিতৃদেব বিষাদপাথারে নিমগ্ন হইবেন? তদপেক্ষা মামার এই অকিব্িৎকর 
জীবন বিসর্জধনই শ্রেয়ঃ নয় কি? ধিশেষ একবীরকে যখন প্রাপ্ত হইবার 
আশা নাই তখন আমি প্রাণ থাকিতে অন্ত হস্তে এ দেহ অর্পণ করিতে সমর্থ 
হইব না। কলা প্রাতে যখন নদী জলেতক্রীড়াথে গমন করিব তখনই এ 

এ জীবন বিসর্জন দিয় হৃদয়ের ক্ষোভ মিট্রাইবু। 

সথিমুখে মরণাশঙ্কা শ্রবণ করিয়া যশোমতী উদ্দিগ্নচিত্তে কহিলেন, “সখি! 
অমন কথা বলিতে নাই আত্মহত্যা মহাপাপ ও আত্মহত্যাকারীর আর 
পরলোক নাই।” ইতাবকাশে একাবলীর মাতা তথায় উপনীত হইয়া 
কন্ঠাকে নাম প্রকারে আশ্বাদান করিয়। কঠিলেন, “মা, আমি সব 
শুণিয়াছি। মহারাজকে সংবাদ পাঠাইয়াছি তিনি যেন. একবীরের নিকট 
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দুত প্রেরণ করেন। তোমার যাহাতে একবীরের সঙ্গেই বিবাহ "হয়, তজ্জন্য 
আমি যত্ববতী আছি। এক্ষণে যদি জগদীশ্বরের কঁপ। থাকে অচিরে শুতকাধ্য 

সম্পন হইবে। তুমি মা, অত উতল। হই ন]। 

(ক্রমশঃ ) 

জীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধায়। « 

প্রাচান-ন্নুবে বাঙ্গালা 
মহারাজ। যানসিংহ সম্রাটের আদেশে ব্ঙবিজয় অর্ধসমাপ্ত রাখিয়। 

আগ্রায় ফিরিয়া যান। ,আকব্বরসাহ তখন দিল্লীর সম্রাট । পরে তাহারই 

আদেশে মহারাজ] টোডরমলু বঙ্গবিজয় সমাপ্ত করেন।" মহারাজা টোডবমন্ল 

ও আবুলফজলের নাম ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ। তাহারা উভয়েই সাআজাজ্যের রাজ- 
নৈতিক বিভাগ 'ও রাজন্বের বন্দোবস্ত করেন। এই' বন্দোবস্ত ও বিভাগের 

মূলে মোগল সাত্রাজা ১০৫' সরকারে বিভক্ত ছিল, তাহার বার্ষিক রাজন্ব 
১* বৎসরের জন্য সিকা ৯,০৭৪ ৩,৮৮১, টাকা নির্দিষ্ট ছিল। তাহার 
পর তাহার সুদূরবিত্ৃ্ত সাম্রাজ্য ১২টী শুবাত্তে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক স্ুবা 

এক একজন স্ুবাদারের ( ৬০০০৮) অধীনে থাকিত । আইনি-আকবরি 

গ্রন্থ পাঠে জানা যায় ষে দিন এই সুব। বিভাগ কাধ্যে পরিণত হয় সেই দিন 

সম্ট ১২ লক্ষ পান বিতরণ করিয়াছিলেন! এই স্থুবাগুপির নাম, যথাক্রমে 

এলাহাবাদ, আগ্রা, আউধ, (9917), আজমীর আহামেদাবাদঃ বিহার, 

বাঙ্গলা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান এবং মালব। রাজত্বজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 

আরও তিন্টা স্ব, বিবার, থান্দেস,'ও আহামেদনগব, এই মোট ১€টী সুবায় 

মোগলরাজত্ব বিভক্ত ছিল। " 
মহারাজ? মানপিংহের নাম বাংল হইতে কাবুল পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 

তাহার অমিত বিক্রমের ফলে সততরাট অধিকা'শ প্রদেশ নয় করিয়। শী 

সাআজে;র অন্তভূক্তি করেন মহাবাঞ্গা টোডরমল্লের নাম যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা 

রাজনীতিক্ষেত্রে সমধিক দেখিতে পাওয়] যায়। তিনি বঙ্গনিজয় সমাপ্ত করিয়] 

সমগ্র রাজত্বের রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয় প্রতিহাসিক অমরত্ব লাভ করেন। 
" ৯। প্রাচীনস্ুুবে বাঙ্গাল! । 

যথন -উড়িস্ত স্থবেবাঙ্গালার অন্তভূক্তি হয় নাঈ, তখন একদিকে উট্টগ্রাম 
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ঠইতে বাহ, অপরাদিকো উর হিমাপর এঙ্গাবলি হইতে সরকার মাদারুন- 

এহ পথাপ্ড বঙ্গের সীমা নিট ছিণ। সআটের 'অধীনে,ইসধ আফগান নামক 

সেনাপতি ভট্টিবাজ্য (আধুনিক ভুটান) জয় করেন এবং ইহ। সুবেবাঙ্গালার 

অন্ততক্ত হয়। সমাঘটর নামাক্ষিত ুদ্রা সেই দেশ্সে তিনিই প্রচলিত করেন। 

এই দেশেরপলোকগুন্সি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকায়) আমবৃক্ষগুলিও টৈর্ধো মান্তুবের 

গখান ছোট ! ভদিরাজ্যের পরেই সবিজুত টিপান্ন রাজ্য* আধুনিক টিপার1 )। 

নই দেশের রাজার নামের সহিত মাণিক ও নীরায়ণ সংযুক্ত থাকিত। 

এখনও পথান্ত পুর্বোন্ত প্রথা! চগিয়। আপিঙ্কতছে। তাহার পর কোচরাঞজ্য 

' আধুনিক কুচবিহার )। খ্রব্বাঞ্ট্যের বাজার একহাজার অশ্বারোভীসৈন্য ও 
একল্ক্ষ-থদাতিক টৈন্য ছিল । কাঁমনূপ তখন কোচরাজ্যের অধীন ছিল। 

কথিত আছে পামরূপ্রে অধিব্ঠদীরা দেখিতে অতিশয় সুন্দর ও যাছুবিদ্যার় 
প|রপর্শী ছিল। এখনও অনেকের এ বিশ্বাস আছে। তাহার পরেউ আসাম 

বাজ্য । এই রাজ্যের বাক্রা। শোধ্যবীধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । কিহ্বদস্তী 

গাছে, এই প্াজোর অগ্লীশ্ববের ঘুত্যুসময়ে তাহার অনুচরবর্গ (পুরুষ ও 

স্থী) এইচ্ছায় রাভার মৃতদেহের সহিত জীবস্তে প্রোথিত হইত! এটা 
»য় কি ভালবাস। বেশ বুঝা গেল ন।। তারপর তিব্বৎ্রাজ্য ও মহাচীন। ইহাই 
তখনকার সুণে বাঙ্গালার উত্তরসীমা। আধুনিক বাঙ্গলাও প্রায় পরূপই আছে। 

দক্ষিণ পুর্ব দিকে আগাকান রাঙ্গা, চু্গ্রান বন্দর (€(111119091)0 ) সেই 

দাজ্ের অন্তক্তি ছিল এখানে হস্তীর অতাব ছিল না, কিন্তু অশ্ব মোটেই 

পাঁওরা যাইত না,এমন কি উত্নী ও গাধা অনেক দাম দিয়া কিনিতে হইত। 

গরু ও মহিষ তথায় প্রান ছিল ন। বলিলেই চলেঃ তবে এই ছুইএর মধ্যবত্তী 
এক রকম নান] বর্ণের বন্য জণ্থ বর্তমান ছিল যাহার দুগ্ধ অধিবাসীরা পান 
করিত। এই প্রদেশের অধিবাসীরা হিন্দ কি মুসলমান ধন্মাবলম্বী ছিল, 
তাহ! নির্ণয় কর! কঠিন। এই দেশে যমুক ভাই. ও ভগ্নির সহিত বিবাহ 
প্রচলিত ছিল। গ্রামের পুরোহিতেরাই (ওয়।লী ) সক্বিষঠ্য প্রধান ছিল 
এবং তাহাদের বাক্য কদা5 অনাদ্ধত হইত *ন্]। আর একটী আশ্যর্যয 
প্রথা বর্তমান ছিল--বাজার দ্রবারে সৈনিকেদেব স্ত্রীগণ উপস্থিত থাকিত, 

পুরুষেরা গুহে থাকিত। যে রাজ্যে পুর কন্ঠণর বিবাহ দুষণীয় ছিল না, 

সেঝাজ্যে এইনূপ প্রথা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ভুহা। হইতে বুঝ| যাক 

অধিবাসীরা অপেক্ষারুত উচ্ছল ও লখুচরিব্র। এই রাজ্যের, সপ্লিকটেই 
৮ 



৪৭২ ৃ বাঁঝহমি। [ দর্থ বর্ম। 

পেল (কেহ কেহ ১ান বণি৩)। পে গ।জধানীতে খেত হগ্তা পাওষ। 

নাত | এই সমপ্ত ' প্রজোর সন্নিকটস্ স্থানে' বহুবিধ ধাড় ও মুল্যবান 

প্রস্তবের খনি বর্তমান ছিল এত সমস্থ খনি খল লইয়া প্রায় র|জা- 

দিণের মধ্যে যুদ্ধসংঘর্ষ থটিভ। 

আইনী আকনরীতে দেখা যায় বাঙ্গালার নাম পুর্বে ব্ ছিল। উহার 

সঞ্গে “আল” এই শব্দ সংবোগিত হওয়ার কারণ এই ,যে বঙ্গের নিয় ভুমি 
প্রাচীন রাজাদের আাদেশে পাহাড়ের পাদদেশে জলরোধ করিবার জগ্ 

আল দেওয়] হইত বলিয়। বঙ্গ +ল্মাপ হহতে খাঙ্গাল হইয়াছে । 

তখনকার বাঙ্গণার বায়ু নাতি-শীতোঞ্চ ছিল। বরা বৈশাখের শেষ 
হইতে আরম্ভ ঠইয়া প্রায় ৬মাস যাদৎ থাকিত। পেই গন্য নর্ধার শেষে 

মানুষ ও পশ্বা্দি রোগাক্রান্ত হইত। এখন ব্র্যার অবস্থিতি মোটের উপর 
তিন মাসের অধিক নভে। শবে বর্ধান্ত শেষে কোগেত আধিকদ, ভার ব্যতিরুম - 

হয় নাই । * 

তখন সুব। বাঙ্গালার মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্গপুঞ্র নদী বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল ।॥ গঙ্গা, যমুনা ও সরন্বতী এই তিন মিলিত হইয়া ভ্রিবেনী নাম 

ধারণ করি! ধভ শাখায় বিভন্ত ভইয়া সপ্তগ্রামের নিকট সাগরের সহিত 

মিলিত হইয়াছিল। আধুনিক সপ্তগ্রাম অতাঁতের স্মৃতি মাত্র । তাহার বাণিজা 

বন্দর, শিল্প পগণা সমস্তই কাল গ্রাস করিয়াছে। এই গঙ্গার আর একটা 

শাখা বারবকাবাদ দরকারের অন্তভূন্তি কাঁজিহাটা! সহবের নিকট পদ্মাবতী 

নাম ধারণ পুর্ববক চট্টগ্রামের নিকট নমুদ্রে মিলিত হইয়াছিল। বর্তমান 
পদ্মানদী সেই নদী কিন! ভৌগলিকেরা বিবেচনা করিবেন। বঙ্গোপসাগরের 

সীমান! বছুদ্রর বিদ্তুত ছিল-_স্ুর'র ইঞজিপ্টের প্রাস্তদেশ হইতে পারস্ত পর্য)স্ত। 

আধুনিক ভুগোলে ইহার অনেক পরিবর্তন হইয়।ছে। তখনকার বাঙ্গালার 

প্রধান শহ্ত চাউল) এখমও তাই, তবে তখন অধিকাংশ জমির উর্বরাশত্তি 

এত অধিক ছিল, যে জলাভমিতে ধানের থাষ বাত্রিশেষে জলবৃদ্ধির সহিত 
৫৬ ভাত বুদ্ধি পাইত 1.তখন ধান্তের শীষের ফলন ও বেশী হইত। সেই 

জন্য তখন টাকায় ২মণ চ'উল পর্যান্থ বিক্রীত হইর়াছিল। নঙ্গের সত্যধুগ 

বোধ ভ্য় সেই সময় শেষ হইয়াছে । এখন অনগ্য লোকের নানাবিধ অভাণ 

৪ অভাবের সঙ্গে সঙ্গে জমির উর্ধরাশক্তি যদিও অনেক হাস হইয়াছে, 

চথাপি টাকার আট সের, চাল, যাহ! মন্বস্তবের অবস্থা, লোকের €বশ সত 



॥ম সংখ্যা । | প্রাচীন শ্ববে বাজল।। ৪৪৩ 

হইয়াছে । অবাধ ধাণিজ্য ইহার অশ্ঠতম কারণ! প্রজার! রাজশক্জি 

মানিয়1! চলিত, এখনও তীহার বাতিক্রম হয় নাঁই। তাহার] বার্ষিক 

বাজান! মাপ কিন্তী, আটবারে আদণর দিত, এবং তাহারাহ আদায়কারী 

লোকেদেব, নিকট প্রাপ্য খাজনা মিটাইয়া দ্রিতে আসিত। বে নিগ্ন্মে 

মাঠের ফসণের ফলন নির্ণর করা হইত গাহাকে “ন্ফুক” বলিত। সমাট 

এই সমস্ত প্রথ। কায়েম বাথিয়াছিলেন। ঢাউল ৪ নত এই চুইটীা লোকের 

প্রধান জীবিকা ছিল। অনেক স্থলে স্বীলোকের। প্রকাশ্ত ভাবে কাধ্যাদি 

করিত। আরও বহু পুধ্বে এইরূগ*নিয়মই ছিলঃ কিন্ত মুসলমান রাঙ্জাদিগের 
ভরে ও উৎপীড়নে বাঙ্গালায় “জেনানা” স্থষ্টি হয়। সেই ছেনানা অদ্যাপি 
চলিয়। আলিতেছে। ৪ 

বীশ নির্মিত ঘর সমা্ধক গচলন ছিল। এই খর বনু দিন পধাস্ত স্থায়া 

হইত। এটা অবগ্ত আধুশিক ইঞ্জিনিয়ারদের ভাবিবার কথা, অধিবাসীর! 

জগপথে বাইবার জন্য, বোঝ বহিবার জগ, এবং যুদ্ধ গ্ঠও নৌকা প্রত 

করিত । “মুখাশেন” নামক যান হাটা পথের জগ্ঠ বাবনত হইত। 

বন্স জন্তর মধ্যে হস্তীই অগ্ঠিক পাওয়া বাইত, অশ্ব অত্যন্ত কম পাওমা 

ষাইত। এখনও হাই । ইহা! হইতে অন্ুুমান হয় তিন ভিন্ন দেশে ভিন্ন 

তিন্ন বন্য জন্ত আপনাপন বাসভূমি ঠিক করিয়া] লয়। উহা অধশ্য ভগবানের 

কৌশল । |] 
এই সবার সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরসমুহে বহুমুল্য প্রস্তরাদর ব।ণিজ্্য চলিত । 

কাপড়ের জন্ত বাঙ্গালার খ্যাতি ধহারদনের। তন্তবারাদগের তাত হইতে প্রস্ত 5 

স্থতা ও পাট মিশ্রিত কার্পেট বর্ণবিচিত্র্যে ও কো।মলতায় রেশমের মত সুন্দর 

'দখাইত। পরে ঢাকই মসলিনও সব্বস্থানেই সমাদৃত্ত হইয়াছিল । 

তখন গৌড় বঙ্গের বাঁজধানা ছিল। পুর্বে ইহাকে লক্ষপাবতী, আব্রও 
পুর্বেব জিন্নতাবাদ বলিত। গৌড় সম্্রাটএদও নাম। এই সান একটা স্শ্দণ 

হুগবিদ্যযান ছিণ। সন্গিকটেই একটী "হ্রদ, ছিল এবং একক্রোশ দুরে 
"পিয়াঁজবাড়ী” নামক একটি ভলাধার ছিল, তাহার দূুবণার জল মৃত্য প্রাপ্ড 

লোকদিগকে পান করাই মারিয়া ফেল! হঙ্ুত। * সম্রাট এ জথগ্ প্রথা 

উঠাইয়! দিয়াছিলেন। বঙ্গের এই কয়েকটা “সরকার” উল্লেখযোগা | 

৬১) মামুদ্ধাবাদ। সেরখা এই স্থান জয় কলেন' 

১২) খালিসুতাবাদ ৷ পগহস্তা পরিপূর্ণ ও লঙ্তরচ।বের নণ্ঠ প্রাসঞ্চ ছিল। 



৪৪৪ বীরুভূমি । | ৪থ বষ। 

(৩) বকল1। ,সমুদ্রতীরবস্তা স্থান। রাঙপুএ পরমানন্দ রায়ের না 

উল্লেখ আছে। 
(0৪) থোড়াঘ।ট। রেশন, গ পাট এবং অঙ্ পাওয়ু। যাইত। দীড়িম্বের মত 

আস্বাদযুস্ত “লটকন” নামক একরকম খলও পাওয়। যাইত | 

(৫) বাঙ্জুয়া। , এখানে নৌক1 ও গুহ ্রপ্ততোপঘোগা কাঠ প1ওর। 

যাইত ও একটা লৌহখনি ছিল । এ 
(৬) বারবকাবাঁদ। পগঙ্গাজ্ল” ন।মক সুদূর কাপড়ের এস্ঠ প্রসিদ্ধ হিপ 

(৭) সিলেট--এইস্থান হইতে দেজা ঞ্াঠদাস সরখগাহ হহত। 

লেখুর গ্তায় বর্ণবিশিষ্ট, তবে আকারে লেবর ন্যায় গোণাকার নহে, পজুন তার)” 
নামক কল পাওয়। বাইত; সিলেট অদাবধি লেবুর জন্য প্রসিদ্ধ । 

(৮১ মাদাক্ন। এখানে একটা হীরকখানি ছিল? 

1 ৯) মরিফাবাদ। অনেক সুন্বর থেওখণের ভাখবাহা শর ও এড বড় 

ছাগলের জগ্ঠ প্রসিদ্ধ ছিল। 

সমুদ্রতীরবন্তী স্থানের মর্ধধ্য চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের জন্য প্রসিপি 

লাভ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের নিকটবর্তা ভশলীও প্রপিদ্ধ ছিল। চট্টগ্রান ও 
হুগলীখন্দরে খৃষ্টান ধণিকের। ঘাতায়াত করিত । 

২। আধুনিক বাঙ্গালা । 

যোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার নবাবের] কাধ্যতঃ ন্বারান 

হহয়। উঠেন। তারপর পলাখার বুদ্ধ ও ইংবাজ্ধিগের ১৭৬১ খুং অবে 

বাঙ্গল! বিহার উড়িষ্য/র দেওয়ানী প্রাপ্তি । সেই সময় ইংরাজ অধিকারের 
আর । ক্রমশঃ “নাজিম? উপাধি অন্তন্র্ত হইয়া “নবাব” উপাধিতে 

পর্য্যবসিত হর। লর্ড কর্ণওয়ালিশের “ধশশালা বন্দোবস্ত" ও “চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত” অমরকীণ্ডি।, পুব্র খাঙ্গালার গভর্ণর হেগ্রিংস্ ইংরাঙজ অধিকার 

স্থান সমূহ্রে এগভর্থর জেনারেণ” নামে অভিহিত হন। তারপর সিপাহী; 

বিদ্রোহের পর লড ক্যানিং, ৮০০০৮ উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই উপাধি 

এখনও চলিয়। আসিতেছে । ইংরাজরাগত্বের প্রানুস্ত হইতেই বাঙ্গাণার 

আধুনিক অবস্থা! দেশের শিল্পবাণিছ্ের মধ্যে রেশম, সুতার কাপড়, নীল ও 

লবণের কারবার প্রধান ছিল। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে সেই সমগ্ত 

একচেটীয়,কারবারে পরিণত হইয়াছিল। এ্মশঃ বাঙ্গালার রাজপানী বুটিশ 

তারাতির পাঞজধ।নী হদ়। কিন্ত বাগন। রাজনৈতিক নানচিতে একট ছোট হইয়। 
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লেফটেনণ্ঠ গভর্ণরের অধান হয়, তাহার পর আ্বাবার গতণরের অধীন 

হইয়াছে । এই সময়ের ইতিহাস সকপেই জানেন, সেইজগ্ঠ বিস্তৃত আলোচনা 
নরিলাষ না। পু 

শরীদিদ্ধেখবর সিংহ । 

“কম্ম ব্রন্গোস্ভবং বিদ্ধি* 
সেবা-ধন্মই গুগধন্ম। শশনারপ প্রাভঞানের সাহায্যে সমবেতভাৰে দেশের 

-নঙণ "পাধনের ধে দকল চেষ্টা ভইচ্ছে। সমস্তই সেই বুগধর্শের প্রেরণা । 

কে» বিদ্যালয় করিতেছেন" জন-শিক্ষার অগ্ঠ, কেহ সেবাশ্রম করিতেছেন 

আত, আঠর ও পীড়িতের সেবার সন্ঠ) কেহ সাহিভ্য-সতা কন্ধিতেছেন 

(দশের জননগুণীর চিত্ত উদার ভাব ও মহৎ আদর্শ উদ্বোধনের জগ্ত, কেহ 

ধাজনীতিক আন্দোলন ফারতেহেন দেশধাসীরে নিঙ্গেত স্ব ও তাহ] লাত 

করিবার উপায় দেখাইবার ভন্ত। *এ সকলই ক্কম্ম--অদঠ ধ্দাপি ঠিক-ভাবে 

করিতে পারাবখায়। পু মাদাদের ধারণ ছিল যে যাগনজ্ঞ পুন! প্রহতিই 

কেবল কন্ম পদ-বাচ্য । কিন্ত ভগনদগীত। সে ধারণা নদ্লইর। দিন্নাছেন। 

॥ সকণ যে কল্ম নহে, এমন কষা বলেন নাই, কিন্তু শীত বপিয়াছেন 

ঠিক ভাবে করিতে পাছিলে দেবোদেশে বা তগবানের উদ্দেশে করিতে 

গিলে সমগ্ডই কম্ম। সমগ্র জাবনই তাহার পুন । এই ভগ বলিতেছিল।ম 

গাঙার কন্মযোগের আদর্শহ সেবাধম্মের ম্ধা দিয়া বণ্তনান মুগের ঘুগধর্ধ 

এইয়াছে। ৮. 
গীতা বশিয়াছেন ঝন্ম ব্রন তব, কম্মভ শ্রদ। ত্র বলিদা ব। একমাত্র 

আশ্রয় ও লঙ্গ্য ণপিত্বা কম্মকে বরণ করিতে হহবে মভ়বা কম্ম বন্ধন হইবে! 

একালে অনেক পোক অনেক সৎকাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, নৈশ- 

বদ]াশয়, অনাপ ভাঞ্ার, প্স্তণলয় ছোট'বড় আকারে অনেক হহ্গাছে, 

একদল লোক এই স্মন্ত কাধ্য লইয়া মাতিমা উঠিয়াছেন। ইহ খুব আশা 

ও আনংন্বর কথা । এই সেবাব্বতপরায়ণ মুবক নম্্রধায়হ দেশের একমাত্র 

চরসা স্কুল | * দেশ ইাদের গতিই কাতরনেনে শাঞ্মিা। আছেন। 

'নাহারা এই প্রকারের কোন সৎকার্ধো জ্যখশিয়েগ কারিতে চাহেন 

ডি 
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ভাহাদের প্রথমও প্রধান কাধ্য এই কথাটি মনে রাখা “করব রঙ” । সখের 

জন্য কোন সদনুষ্ঠান ষেন করা ন। হর, নিজেকে যোল আন! বজায় বাখিরা 

অবপর কালে করিব এরূপ ভাবে যেন কোন কাধ্যের ভার লওয়৷ ন! হয়ঃ 

এক কাধ্যের দ্বার শিগ্গের সাংসারিক ব্যাপারের সুবিধা হইবে অথাৎ অর্থ 

ব| সন্মান আদিবে এরুপ অতিস্ধির দ্বারা যেন কোন কর্মে আশ্রনিয়োগ 

করা না ছয়। ঘেমন ধর্দের নাঞ্জে ধন্মীভাস ও ছল-ধঞ্ প্রচলিত হয়, তেমনি 

কর্ধের নামে বা জনসেবা ও দেশ-হিতৈযণার নামে ঘদ্দি কম্মাভীস বা ছলক্ 

প্রবর্তিত হয় তাহ! হইলে হিতে বিপরীত "হইবে, সুতরাং বাহার কোনও 

সৎকার্যের নেতা হইতে চাহেন তাহারা প্রত্যহ শান্তচিত্তে অভ্তমবধী 
হইয়া! নিজের জদয় পরীন্ষ। করিয়! দেখিবেন আমি এই কর কেন করি- 

তেছি। সভা কি কণ্ম আমায় ববণ করিয়াছে, সত্যই কি কর্কে আমি 

ভালবাসিয়।ছি %.. 

কর্মীকে ভালপাঁস| কেমন তাহা একজন ক্মবীরে জীবনের কয়েকটি 

বটনার দ্বার। বুঝাইবার চেষ্টা 'করিতেছি। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম আমাদের দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত । জনসেবা বা দেশ-সেবামূলক 
কম্মে যাহার! পরিশর্য করিয়াছেন ইনি তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রথ।। 

তিনি দরিদ্র ও অসহায় অবস্থায় গ্রামে বসিয়া একমাত্র তগবান ও আস্মশক্তি 

ব্যতীত অপর কোন কিছুর প্রত্যাশা! ন। করিরা আজীবন মুখ্যরূপে জনসেবাই 
করিধাছেন। তিনি বগুলি সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এতগুলি 

সৎকাধ্যে আমাদের দেশে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়। আমর! জানি না। 

তাহার জীবনের একবৎসরে্র পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা যাইতেছে 

হংরাজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ । শশিপদবাখু তখন বৃদ্ধ। এই ছুই বংসর সাংসারিক 

হিসাবে তাই।র খুবই র্বাৎসধ, যদিও তিনি নিজে ইহাকে দর্বংসর বলিয়! 

বিবেচনা করেন। না। এই বৎসর তাহার বধ্ধুগণ তাহাকে কি তাবে 

দেখিয়াছেন তাহা আলোচনা, কর্রিলে, কর্্ারন্গে' উপাসনা কেন ধার! 
নিন তাহ। আমর। বুঝিতে পারিব। 

এই বৎসরের ঘটন। বুঝিতে, হইলে বংসরের প্রথমের একটি ঘটন। মনে 
রাথলে বড়ই ভাল, হয়। ১৯০৫ সাল ২রা জান্ুয়ারা শশিপদবাবু বৈদা- 

নাগে আছেন। ঠাহার চতুর্থ কন্ঠ। সোফিয়া পাড়িতা, হাহার বানুপরিবপ্তনের 

জন্য শৈদ্যনাথে আছেন । *"শশিপদবাব যে ধাডীতে ছিলেন সেই বাড়ীর 



৮ম সংবা। ] লনা প্রগো[ত্ুবং বিদ্ধি। ৪&শ 

টঠানের কহিঘ্ঘীধের নিকট একটি গভাকুপ্ত ছিল। সেহ লগাঞুডে বসিয়! 

শশিপদখাবু ধ্যানধারণ। করিতেন। ব্যানধারণার পর শশিপদবার বসিয়া 

গাছেন এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া! শিক্ষ। চাহিলেন। শশি- 

গদনাবু সন্্যাসীকে কয়েকটী পয়সা দিলেন। সঙ্ন্যাসী শশিপদবাত্কে আশী- 

বাদ করিলেন “রাজা হও, ধনেশ্তর তও |? শশ্রিপদবাবু সন্র্যাসীকে বলিলেন 

রাজ হইতে চাই না» আপনি ম[শীর্বাদ করুন যেন 'তগবান আমাকে কির 

করেন, আমি ফাঁকি হইতে চাই, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইতে চাই |” ঠা 

শশিপদবাধুর মনোভাব । রি রে 

১৯০৫ সালের প্রথমহইতেই শশিপদনাবুর কণ্ঠা সোফি দেওঘরেই রহি- 

পেন" কখন অবস্থা ভাল কখন মন্দ এইতাবে,চলিতে লাগিল। শশিপদ 

বাবু ও ভীাহার জ্লী*কখন দেপঘর কখন কলিকাতা এইভাবে সাতায়াত 

করিতে লাগিলেন । জুনমাসে শশিপদবাবুর ষষ্ঠ কন্যা সুদেবী শ্বশুরবাড়ী 

5ইতে তাহার একমীঙ বানিক1 কন্তাকে সঙ্গে লই! ভাগিনেয়ীর বিবাহেব 

আনন্দোতৎ্সবে কলিকাণ্ড। আমিলেন। কলিকাতা হইতে জ্যেষ্ঠভগিনী স্ুখ- 

শারাকে লইয়! বরাহনগর গেলেন। সেখানে ৩৪ দ্রিনের জরে ম্ুদেবীর 

শিশুকন্তাটির মৃত্যু হইল। এই প্রথম! ২৪ শে জলাই,সুথতারার বড় হেনে 

মলয় বিস্থচিক1 রোগে ৫1৬ ঘণ্টার মধো ইহলোক ত্যাগ করিল। ইহার পর 

১৩ই আগষ্ট তারিখে তাহার প্রিয়কন্ত॥ সোফিও পরলোক নাত্তা করিলেন।' 

শশিপদবাবুর হৃদয় স্সেহময়, তাহার সন্মথে এই দন ঘটিলঃ তিনি অবশ 

ধারভাবে ভগবানের প্রতি চাহিয়া সমস্তই সন্য পব্িলেন। কেবল যে সহ্য 

করিলেন তাহা নহে, এই পারিবারিক অশাস্থির মুধেঃই বরাহনগর ইন্ইঈ- 
টিউটের জন্য তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। ববাহনগন্ু 

ইন্ষ্টিটিউটের যে স্থায়ী শ্যবন্থী, যাহার সাহায্যে এখন ইন্ট্টিটিউট চলিতেছে 

তাহা এই নখসরেইঃ এই সমস্ত হুর্ঘটনার ঝড়ের মধ্যেই তিনি সাধন করেন। 

ইনুষ্টিটিউট তিনিই করিয়াছিলেন, একট! কিছু গড়িয়া তোলাই ভে৷ কেবল 

প্রয়োজন নহে, স্তায়ীছের ব্যবস্থাও চাই। তিঙ্সি ভাবিতেছিলেন .ইন্ছ্িটিউট 

চালীইবে কে? দেশে তেমন কর্পাশীল সংঘ কৈ, বাহার হস্তে ইহার ভার 

নিশ্চিন্তভাবে অর্পন করা যায় ? সাধারণ ব্রাঙ্গসমান্দের কাধ্যকারী সমিতির 

সহিত পরাধর্শ ও পহু্বাবহার আরম্ত হইল, তাহারা সম্মত ভইলেন ন!। 

সঝল শাস্ত্রের ও সকল ধর্মের ইন্ষ্টিটিউটে যে ভাব আলোচনা*হর সাধারণ 
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ব।খসমা্েধ কও্পক্ষগণের তাহা মনহপুত হইগ মা হাহা পক বরাইনগর 
মউনিসিগু)।পিটির হতে ভার দিবার ৬৭ কথ। লিভে লাখিল। ভাহার। 
সত হইজেশ ও এহ হেন উপর , ধে/তাণ।এ খর করিয়া সেই থরে 

মিউনিসিগাল আ ফন তুলিয়া! আনিবার ইচ্ছ। করিলেন পরীক্ষা কন্িরা 

দেখা গেল এই ভলের উপর দোহলার ঘর না করাই ভাল। তপন শশিপদ 
বাবু হলের সন্মুখে কয়েৰ কাঠ জমি নিউনিনিপ্যানিটিকে দিতে চাহিলেন। 

এই প্রস্তাব কার্ষেয পরিণত হইল না। শেষে শশিপদবারু বরাহনগর 

ভিক্টোরির! স্ুলের ট্রাষ্টিগণকে ইন্ষ্টিটিউটের দাষ্টি করিলেন। এই শোক 
অশান্তি ও চর্থটনার মধ্যে এগ সব ব্যবন্ত। হইয়। গেল। উফ হইতে কি 

নিতে হইবে ? এই ছ ঘটনাও শশিপদনাবুর জীবনের অন্য।ন] ঘটনাৰগ) হইল 

এইটুকু বুঝিতে পার যাইতেছে যে কর্মীকেই, তিনি বঙ্গ বশিয়া, জীবনের 

একনাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন বাঁলয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্মের প্রয্োঁজনই মুখা, 

সাংসারিক শোধ্ত:খ গৌণ ও অবশ্রপ্তীবা। ঝড় অঃসবে বিপদ আনিবে, 

ভাব আসিবে, নিষ্যাতন অ[ূসিনে এ সকলে ও বিচ্যুত হইব না, কেহউ লক্ষ- 

ভরষ্ট করিতে পারিবে না. এই (প্রকারে চিত্ত ধার দঢ কেবল তিনি এই স্বো- 

ধর্মের পুরোহি 5 ব। নেতা তউতে পারেন। 
এখনও ১৯০৫ সালে শেষ হয় না । শশিপদবাবুর স্সীর স্বাগ্য পুর্ব হ্ই- 

তেই খারাপ হইয়াছিল, উপযুযপধি, সংঘটিত এতগুলি শোকের ব্যাপার 

(তন আর সহা করিভে পারলেন নত ভাহার শরীর একেবাবে ভাঙ্গয। 

পড়িল। উদ্দরে অসম বেদনা । অনেক চিকিৎসা] হইল. কিছুই হইল না। 

ণেষে অন্তকর।! ঠিক হইল প্লিকাতায় অন্ন হইল! ক্ষত আর গকায় না; 

তাহার পর অতিসার আরস্ত হইল।, ৮৫ই আগষ্ট ভইতে বরোগভেোগ নিশেষ 

তাবে আরম্ভ, ২৫শে ডিসেঘর অন্ধ হয় "গার ২৮শে জানুয়ারী রাত্রিশেষে 

তিনিও ভবলাল! সমাপ্ত করিলেন, 

মাঘোৎ্সবের শেষ দিন। শাঁখপদপাবৃণ স্ত্রীর শুওদেহ বাহির করিয়। 

সাধারণ বাহ্মসমাজের গশ্চাদ্দি'কির উত্মত্স্থানে রাখা হইয়াছে । কণ্ঠ জামাতা। 

আক্মীরত্বজন প্রভৃতি রোদন,.করিতেছেন, শশিপদনার সুতদেহ শাশানে লইয়া 

যাইবার একদিকে ন্যবস্তা করিতেছেন, আধ অন্যদিকে সেই দঙ্গে সঙ্গে 
বাকুলতাবে আর একটি কার্যের জন্য টেষ্ট কন্সিতিছেন। মেরিন বরাহনগর 

ইনষ্টিটিউটে' বক্তৃতা হইবার কথ! ছিল। কলিকাতা হ্ইতে নগেন্জনাথ 
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১টোপাধ্যায় * মহাশয় বক্তৃতা করিতে যাইবেন এইরুপ ব্যবস্থা ছিপ। নগেন্জ 
বাবু এই পারিবারিক ছুর্ঘটনার জন্ত যাইতে চাহিশেন না! শশিপদ বাবু 

চাঠাকে বলিলেন ইহ! আমার পারিবারিক ছর্ঘটনা, ইহা দ্বার! সাধারণের 

' কবর্ষে।র ত্রুটি হইবে কেন? শশিপদ বাবু অন্ত একজন বক্তার অন্বেষণ করিপ্তে- 

ছেনণ শশিপদ বাবু! স্ত্রীর মৃহ্য হইন্নাছে ধোকে সান্তনা দিতে আমিয়াছেন 

আর শশিপদ বাবু তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন বৰাইনগরে বক্তৃতা করিতে 
পারবেন কি না?' সাধারণ সভায় বক্তৃতা, সামান্ত কারণেই যান্ুষ বন্ধ করিয়। 

দেয় হাই আমাদের দেশের সাধারণ বাতি কোন বড়খোক বন্ধু দেখা 
করিতে আসিলেই তে বদ্ধ 'হইয়। যায় । পিকালের সন্ধান পাইলে বড় 

" বড় প্রাদেশিক সমিতির সন্তাপতিও স্থানত্যাগ করেন, ব্যাস্রচাধ্য বৃহ 
পে ইতিহাসে বঙ্কিমচন্র তো তাহা দেবাইয়। গিয়াছেন। কিন্তু শশিপদ 

বানুর হন্ষ্টিটিউটের কাধ্য বন্ধ হইল ন।; প্রেমতোধ বস্থ মহাশয় যাইতে সন্ত 

হইলেন, ঠাথার উপর বরীহনগর বাইয়। বক্তৃতা করিবার ভাগ ন্যস্ত করিয়। 
তবে শাশপদ বাবু নিশ্চিম্ত*হইলেন। কন্মকে ব্রঙ্ষ বণিয়। বরণ কর! কেমন 

এই ঘটনাতে তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পার। যাইতেছে। 

এই সঙ্গে আর একটি ঘটন্ উদ্রেধ কাপ । সংসারে মাথ। ঠিক রাখ। বড় 
কঠিন কাঞ্জ। আমাদের একটা খুব বড় ৫কফিয়ৎ যাহ! আমর] সচরাচর 

দিরা থাকি তাহ এই যে তখন আমার মাথার ঠিক ছিলনা ধিনি দারুণ 

£ুবিপাক ও ভীষণ পরীক্ষার মধ্যেও মাথার ঠিক রাখিতে না পারেন, জীবন- 

যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন ইহাহ বুঝতে হইবে, এই প্রকারে জীবন- 

যুদ্ধে যিনি পরাজিত তাহাকে কোন সেবাধগুনুলক কাোর নেতৃত্ব-ভাবু গ্রহণ 

করিতে নাই এবং সেরূপ লোকের উপধণ্কৃহ নিররও করিতে পারেন।। 

শোকে, হুঃখে, রোগে, অভ।বে আমর অপ্রক্কতস্থ হইয়। পড়ি। বিনি অগ্রকুতস্থ 

ন। হন [ত'নই যথার্থ বড় মানুষ, ইহাই গীতার ও অন্তান্ত যাবতীয় সৎশাস্ত্রের 

উপদেশ । 

১৯৯৫ সালে শশিপদ বাবুর উপর দিয়া বে'ভীবণ পশীক্ষার ঝড় চলিয়। 
গেল তাহার মধ্যে তিনি ক প্রকারে আবচপ ভাবে কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন 

তাহ বল হইল। আর একটি ছোট ঘটনা বাঁনতেছি, কি প্রকারে মাথা 

ঠিক বাধিয়! নিজের চরিত্ররক্ষা। বা আত্বরক্ষ। করিয়াছিলেন তাহা দেখাই" 
ডেছি। এ সকল ঘটন৷ ধাহার। জানেন এমন অনেক লোক এখনও জীবিত। 

১] 
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বরাহু নগরে হরিচবপ মাইতি নামক এক ব্যক্তি রেড়ির কলে কাঞছ্ছ 

করিয়] একটু সম্পন্ন হইয়াছিল, কিছু দ্রিন পরেই 'তঠহার অবস্থার হীনত। 

হয়ঃ সেই সময়ে সে বরাহনগরের উমেশচন্্র ঘোষের নিকটে' নিক্জ বসত 

বাটী বন্ধক রাখিয়া টকা কর্জ করে পরে দে টাকা দিতে না পারায় 

উমেশচন্্র ঘোষ তাহাকে" পীড়ার্পাড়ি করিতে থাকেন, তখন দেই হরিচরধ 
মাইতি) শশিপদ বাবৃর শরখাগত হইল এবং কয়েকজন তাহার জন্য 

শশিপদ বাবুকে অনুরোধ করিল যে তিনি সাহায্য না করিলে লোকটা 
একেবারে মার। যায়। শশিপদ বাবু তাহাকে সাহায্য করিতে সম্ম 

হন, তখন পেই হারুচবণ মাইতি তাহার বস্ধবাচীর তাহার 1ন্জ 

অর্ধাংশ শশিপদ বাবুর নিকট বন্ধক বাঁখিয়। চব্বিশ শত টাকা কর্জ করিয়া 

পূর্বেবাজ্ত মহাচগ্রনের টাক পরিশোধ করিয়াছিল ॥ কিছুদিন পরে স্ত্রীও 

ছুটি নাবালক সন্তান রাখিয়। হরিচরণ মাইতির মৃতু হয়, স*বাদ শশিপদ 

বাবু শুনিঞ্গেন এবং কিছুদিন পরে উঞ্জ মাইতি পরিবারকে বাপপেন, থে 

আমার এই টাকা পরিশোধ করিবার তোমাদের অন্য উপায় নাই, একটা 

উপায় আছে শুন, বাঁটী বিরুয় করিয়া টাক পরিশোধ কর, আমি গুদ লইব 

না, তাহাতে তোমাদের কিছু সংস্থান থাকিবে। এদিকে ছুষ্ট লোকে বিধবা 

স্ীলোকটীকে পরামর্শ দিল, "'বাড়ি বিক্রয় করিও না, তোমার নাবাগক 

পুত্র, শশিপদ বাবু টাকা আদায় করিতে পারিবেন না” শ্ত্রীলোকটা তাহ!ততেই 
ভুলিল, তখন শশিপ? বাবু আবার তাহাকে ডাকাইলেন এবং স্বামীর দেনার 
জন্য যে নাধালকের সম্পর্তি বিক্রম হহতে পারে তাহা বুঝাই্য়। বলিলেন এবং 

জজ সাহেবের সার্টফিকেট বাহির করিয়। লইবার পরামর্শ দিলেন, তখন 

ক্রীলোকটা অর্থাভাব জানাইলেন, শশিপদ বাবু অর্থ ও লোক সাহায্য জঙ্ 

সাহেবের সার্টিফিকেট বাহির করিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটী আবার দুষ্ট 

লোকের কুপরামশে ভুলিয়। 'বাড়ি বিক্রয় করিল ন1। তখন শশিপদ বাবু 
নালিশ করিতে বাধা হইলেন, এবং নালিশ কপ্রিরা ভিক্রি হইল, ডিক্রি জারি 

ও বাটী ক্রোক দিয়! টাকা না! পাওয়াতে শশিপদ বাবু এ বাটী নিজে থরিদ 
করিয়া লইলেন এবং বাটোয়ারার নালিশের দ্বারা ছুই অংশ পৃথক করিয়া 
নির্জাংশ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া ল্লেন। বাটার অপর অদ্ধাংশ হরিচরণ 
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সাইতির জের সহোদরের, তাহার অবর্তমানে এখন তাহার পুত্র অধিকারী, 
টদ্ত পুর সাবাক, ছুশ্খ্বিত্র ও মাদকসেবী; সে শশিপদ বাবুর অধিকৃত 
যাটী ভাগিয়া কাঠ কাঠরা চবি করিহত ল[গিলঃ শশিপদ বাবু তখন কলি- 

কাতা। বাসী, এবং ১৯০৫ 'সালেব তয়ঙ্র কঠোর পরীক্ষায় গতিত। শশিপদ ধাবু 
পূর্বোক্ত সংবাদ শুনিয়া লোক দ্বার। উহাকে "বারণ করিলেন, সেই ছুষ্টম্বতাব 
যুবক তাহাতে নিরস্ত হইল না, সে গোপনে, ইটকাঠ চুরি করিতে লাগিল । 

ববাহ নগরের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের "অনেক আসিয়া শশিপদ বাবুকে বণিতে 
ল/গিল, «আপনি একবার হুকুম, দিন, আমারা টহাকে প্রহারের দ্বার। 

ঠিক করিয়] দিতেছি” শশিগদ বাবু শুনিয়া সছুপদেশের দ্বার তাহাদিগকে 

নিরস্ত ফরিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে এছ ক্ষীরোদ 

নাইতির উপদ্রব হই্ে সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, এ দিকে এ দুষ্ট বাড়ি 

ভাঙ্গিয়। চুবমার করিয়া ইঠ কাঠ চুরি করিতে লাগিল, শশিপদ বাবু পুলিশে 

জানাইলেন, তাহার! ইহাতে হস্তক্ষেপ করিল না, বখাহনগরগ্মি টনিসিপালি- 
টার ভাইসচেয়ার ম্যান শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বুন্যোপাধ্যায়কে জানাইলেন, 

[তিনি ও কিছুই করিতে পারিলেন না), এদিকে "এ ছৃ্ শশিপদ বাবুর নামে 

ফৌন্দাবিতে এক মিথ্। নার্লশ করিল, নালশের কারণ শশিপদ বাবু 

লোকজন লইয়া! তাহার বাটাতে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, 

এই মিখ)। মকর্দনায় তাহারই হার হুইল, কিন্তু মে হঠ কাঠ চুরি করিতে 

নি.গু হইল না, তখন শশিপদ বাবু ম্যার্জিষ্ট্রেটের শিকট চুরি অতিষেগের 

দরখাস্ত করিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট এ মকদ্দমার বিচারে তার দমদ্দমার বেঞ্চ 

কোটে অর্পণ করিলেন । বেঞ্চকোট এই মকর্দমার তদারক ও বিচারে অতান্ত 

বিলম্ব করাতে ছুষ্ট স্পর্ধান্বিত হইয়। শশিপদ্দ বাবুর বাটি 'ভাঙ্গিয়৷ সমভূম করিয়া 

ফেলিল। তখন শশিপদ বাবু বারাকপুরের মাজিষ্রেটকে নিজের পরিচয় দিয়! 

একখানি চিঠী লিখিলেন, তাহাতে তাহার প্রতি অভযাচারের বিষয় যথাধথ 

বর্ণন। করিয়া! লিখিলেন ঘে “তিনি নিজ বলের দ্বারা সেই সামান্ লোকের 

অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্ক বনু *বংসর ধরিয়। যে চরিত্রকে 
গঠন করিয়। বহুবৎসর যাবৎ রক্ষা! করিয়া আসিতেছেন এই সামান্য ক্ষতি 

নিবারণের জন্ত সেই চরিত্রকে ধ্বংস করিতে পারেন না,” ম্ঠািষ্ট্রেট সাহেব 

শাশপদ বাবুর চিঠী পাইয়। মকর্দমার ভার নিজে গ্রহণ *কিলেন, বিচারে হুট 

মাইতীর অর্থ দণ্ড হইল, শাঁশপদ বাবু জয়ী হইয়া. নিরাপদ হইলেন । উক্ত 
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গণীরোদ মাইতীর নামে যখন মকর্দমা চলিতেছিল, তখনও 'ম্যাঞজিষ্রে্টের 
হুকুম অমান্য করিয়। শশিপদ বাবুর বাটী ভাঙ্গিয়া' হঠ কাঠ হরণ করিতেছিন, 

এই অপরাধে তাহার দ্বিতীয় বার ঘর্থ,দগ হয়। এখন এ হু মাইতির নামে 

মানহানি ও ক্ষতি পুররণের' নালিশ আ|পিতে পারে এর্বং নালিশ করিলেই ডিগ্রা 

হয়, অনেকে শশিপদ বাবুকে উন্ত নালিশ করিতে বলিলেন, শশিপদ, বাবু 

তাহাতে সম্মত হইগেন না। িজ্জের সম্পর্তি অপরে কাড়িয়। লইতেছে এ 

অবস্থায় ষে চোর কখন ক্ষমার পাত্র হইতে, পারে না, শাক্ত থাকিলে তাহাতে 

বাধ। দেওয়। ষ্উচিত, শশিপদ বাঁবু অপেক্ষা সেই মাইতি অনেক দূর্বল তথাপি 

শশিপদ বাবু স্বয়ং শাস্তি দিলেন না, নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে 

বিপরীত ফল হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহ।কে শান্তি দিতে উদ্য'ত' হইলেশ 

না, এইজন্যই এই বৎসরের এই পত্রীক্ষাই প্রকুত পরীক্ষা এই সময়ে ক্রোধের 

বশীভৃত না হইয়া চিত্তসংঘমের দ্বারা চর্িএকে রক্ষা কর। বড় কঠিন। 

শখোকে মোহ পেন ক্রোধের আক্রমণ ভয়ঙ্কর, এই সময় বিনি চরিত্ুকে 

রু্ষণ করিতে পারেন তিনিই,বীর । 

জন্মাস্তর । 

গত ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসের প্রবাসীতে মহেশচন্দ্র ঘোষ লিধিত 
জন্মাত্তরবাদ শীর্ষক একটি পাণগ্ডিত্যপুর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । তন থে 
সকল বুক্িবলে জন্মস্তর-বাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন আম এই 

প্রবঞ্চে সেহ সকল যুক্তির সযম[লোচন। করিব এবং খুক্তি গাল যে দৃঢ় ভিত্তি 

উপর স্থাপিত হয় নাই তাহ! প্রদর্শন করিতে ০.৯্টা করিব। আমার এ 
প্রবন্ধে দুইটা কথ! স্বীকাধ্য বণিয়। মানির। লইন প্লবং আশ। করি তাহাতে 

কাহারও আপতি হইরে ন1। কথা দুইটা এই (১) এই বিশ্বের একজন 

শ্ষ্ট। ৪ নিয়ন্তা আছেন এবং (২) তিনি গ্ভারবান, দয়াময় ও সর্ববশক্তি মান। 

অনেক ঘটনার কারণ ফি তাহা আমর! জানি না। সেই কারণগুলি 

কখন কখন অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই শনুমানকে ইংরেজীতে 

[86075 বলে। কোন মত'দ্বারা বদি ঘটনার প্রত্যেক অংশ সগ্তব বলিয়। 

গ্রতীয়মান হয় তাহা হুইগে সেইমত স্ুধীগণ কতৃক গৃহীত .হওয়। উচিত । 

পূর্বকালে 'টলেমি গ্রভৃতি জ্যোতির্বিদের1 বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবী স্থির, 
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এবং সমস্ত জ্যোতিষ্ষগণ তাহার চতুদ্দিকে শরণ করিতেছে । কিন্ত পরবর্তী 

জোতিব্বিৎ কোণরনিকাখ খন দেধিলেন থে এই মতের সহিত মঙ্গল, বুধ ও 

গুক্রের গাঁতর মিল হয় না, তখন ভিনি এই নৃতন মতে উপনীত হইলেন ষে 

পৃথিবী স্থিপ নহে কিন্তু তাহা গ্রন্গণের সহিত স্র্ধোর চাখিদিকে ভ্রমণ ফরে। 
প্থবী যে ঘুরতেছে ইহা কেহ দেখিতে না পাইলেও এখন সকলেই এই মত 

গ্রহণ করিয়াছেন করেন ন। এই মতের সহিত বুম্পতি, গুক্র প্রভৃতি সমস্ত 

গ্রহের গতি মিয়া যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চে করিব যে ঘোষ 
মহাশয়ের মতের সহিত ঈখরের দয়া, স্তায় এবং সর্ববশক্তিমন্তার সামঞ্রস্য 
হয় ন। র্ 

" হিন্কুর। সকলেই জন্মাস্তর-বাদে বিগাস করেন কিন্তু মামি সে বিষয়ে কোন 

গ্রন্থ পাঠ করি নাই 'ঘিগদাপ দত্ত গুণীত “শাঞ্কর দশন” পুগ্তকের শেষভাগে 

জন্মস্তরখি্ষয়ক যে কথাগুলি উদ্ধৃত কর। হইয়াছে সেগুলিকে ডাক্তার ৬ 

মণগেন্্রনাথ সরকারের ভাষায় 03115061)0617091 1)0158%75বলা যাইতে 

*খবে। অপর পক্ষে বিশপ হোমাইটহেড, ((451)003 ১৮1১1617699 ) বলেন 

যে হিন্দুরা পুন্জন্প বিষয্জে যে সরুল যুক্তি 'প্রদর্শন করেন তাহ। একেবাগে 

উড়্াইয়। দেওয়। যায় ন]। দে যাহা হউক "আমি বওঁমান প্রবন্ধে অন্ত কাহারও 

মত উদ্ধৃত ন করিয়া কেবল উল্লিখিত স্বীকার্ধাদয় এবং গোচারাভৃত ছুই 
একটা তথ্য হইতে যে নিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় তাহাই প্রবর্শন করিব। 

মহেশ বাবুষে ক্রম অবলম্বন করিকাছেন আমিও সেই ক্রম অবলম্বন 

কৰিয়। প্রথমে তাহার হুক্তির সমালোচন। করিব এবং অখশেষে জন্মান্তর বাদ 

[বষয়ে আমার যত িবৃত করিব। 

(৯) 

মহেশ বাবু বলেন যে বৈবম্য দেখিম়্াই লোকে জন্মান্তর বাদ কল্পন। 

করে। কিন্তু তাহার এই অগ্ন্মান সমাচীন নহে। মুক্ুটধাী বাঁঞ্জ সিংহা- 

সনে বিরাজ করিয়া এবং পয়োদধিযু* শালা, এশনাংস প্রভৃতি ভোগ কারিয়া 
যত স্ুধ পান, ধিশ্তহীণ কুবিজীবা, অনৃণা অপ্রবালা হইয়া দিনান্তে একবার 

শাঞানন ভোজন কবিয়াও যদ্দ সেই পরিমাণ সুধ অনুভব করে তাহা হইলে 

তাহার মনে" কখনই এরপ প্রস্থ উদিত হম না &ঘঈপ্বর তাহাকে ছোট 

করিলেন কেন, আর রাঞ্জাকে বড় করিলেন কেনু ?যদি দে ফোনরূপ ছুঃখ 
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অন্নভব করিত এবং দেই দুঃখের কারণ অস্সন্ধান করিয়া না পাইত তাহ! 

হইলেই তাছার মনে এই জিজ্ঞাপার উদ্দপ্ধ হইত ঘে সে দুঃখ পায় কেন? 

পরে সে যখন ভাবিতে ভাবিতে মন করে থে দয়ায় পরমেশ্বর বিনা 
অপরাধে কাহাকেও দঃখ দেন না এবং যখন তাহার স্পূর্ণ বিশ্বান হয় যে 

সে এট জীবনে তদ্রন ছঃখ ভোগ করিবার উপবুকক কোন অপরাধ করে না 

তখনই তাহার মনে হয় ' হয়ত 'এজপ্ের পূর্বে তাহাপ আর একট। জন্ম 

হইয়।ছিল এনং সেই জন্মেই হয়ত পে সেইরূপ 'অপরাধ করিয়াছিল যাহার ফলে 

সে এজন দুঃখ পাইভেছে। এ জগতে 'ধে আনেক ঘখ অ'ছে তা ফ্রান্সিস 
নিউম্যান (071707015 ০৬177) থিওডব পাকার (00170090070 1220:21) 

চাঁড উইক (01)5010), শিধনাথ শান্্ী প্রতি মনাধাগণ স্বীকার করিয়াছেন । 
নিউম্যান বলেন “4 01080010515 170৮010)91935 000410765150 00107 0 

9০৫ 0£ 10171) 50001100500 096 000 0994 900 01076 

11010001711 টা নি 1১70605 95 ড০]] 95 14060. টত1021015 

১০০]. 01780 1. 99০601) ৬1]. পার্কার বপেন “/01) 50791617821] 

(7917 110ত 2019 170 0016 ০1 00115 21100 5 11101710169] 195, 

চাড উইক বলেন “771851701১৩ ০1 551 (9005 19 006 5100 ০0৫ 

11010)91) ::1015031. ইত্যার্দি।:0090৩1015 110)10015] 07006, 

শিবনাথ শাগ্ীকে মহধি বণিলে কিছুমা্র অতু।ক্তি হন্বনা। তিনি স্বপ্রণীত 

ধশ্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বশিয়াছেন যে জগতে এ দুঃখ আছে “যাহ, 

মানবের আদন্তাধীন নহে, মানবের ইচ্ছ। শিণপেক্ষ হই -ঘটিয়। থাকে ।”ঃ 

ইহার অল্পপরেই শান্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই অপরাধ-নিরপেক্ষ ছুঃখ 
দেখিয়া অনেক পণ্ডিত এই মতে উপনঃত হইয়াছেন 'য “ছঃখ মানবের কর্ম- 
বিপাকজনিত ; তাহ। পুর্ব জন্মের ফল ।” এই সকণ “উদ্ধত বাক্য হইঠে দেখা 

যায় যে নিউম্যান তিন অপর কেহই মনুষ্যেতর জীবের কেন এত ছঃথঃ কেন 

নিরপরাধ মুষিক বিড়ালের দংগ্রাধাতে এত কষ্ঠ পান়ঃ কেন সর্পনর্ভক ধৃত হইয়। 

ভেক এনসপ যন্ত্রণা তোগ কত্ে, কেন ভারতবর্ষের যানবাহা অশ্ব ও বলদের 

জীবনব্যাপী কষ্ট, কেন আসাম প্রদেশে বর্ধাকাণে নদীআ্রোতে সহজ হরিণ 

মহিষ, শুকর প্রভৃঠি জন্ত ভাপিয়৷ যায় এবং সেই ঘোরতর বিপন্ন অবস্থায় 
শীকারীর। তাহাদিগকে ' গুলি করিয়া বধ করে, অথচ যে বিশ্বানয়ন্তাকে 
আমর] দয়াময় বলিতে শ্রিখিয়ছি তিনি কেন তাহা'দগকে রক্ষা করেন না । এই 
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সকণ প্রশ্রশ্বতঃই চিন্তাশীল মানবের মনে উদিত হয়। যখন 'গৃহদাহে বা 

পিতামাতার তাচ্ছিল্যে বা নিধুদ্ধি তায় নিরপরাধ শিশুধ ঘোর»র যন্ত্রণায় মৃত্যু 

হয় তখনও মনে এই প্রশ্নের উদয়তুয়। এই প্রশ্নের সমাধানে এই মত, 

উৎপন্ন হম যে ইহার কলেই পূর্ব্বঙ্ল্মে পাপ করিয়াছিল বলিয়। তাহাদের এই 

শযত্তি; নভুব। ঈথর"দয়াময় সর্বশক্তিমান হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ শাস্তি বা 

কষ্ট পাতে দিতেন্না। কেহকেহু বলেন যে ভ্বঁভাবের নিয়ম হইতেই 

এইরূপ দুঃখের "উৎপত্তি হয়, ঈশ্বর সেইরূপ দুঃখ বিধান করেন না। কিন্ত 

স্বভাব ও স্বভাবের নিয়মের কর্তা কে?" কর্তা কি ঈশ্বর নহেন ? মিল, 
(1111) বলেন ০0010 5 28009 01061 (1101) 00010011056 ৬1৮6০০- 

007158। এই ঘোরতর নিষ্ঠুর স্বভাব যে ঈশ্বরের সৃষ্ট ইহা যাহারা 
বিশ্বাস করেন এবং ধহার। সঙ্গে সঙ্গে ঠহাও বিশাস করেন যে ঈশ্বর দঘাময়, 

সবিশক্তিমান্ এবং ন্ায়বান্ ঠাহারাই এই সমস্ত গঃথকে পূর্ববজন্মের হুম্ধতির 
ধল স্বরূপ বলিয়া অনুকান করেন। সুতরাং দেখ! গেল থে" যাঁহাদের কোন 

দোষ আমর। দেখিতে গ্রাইনা তাহাদের ছুহখু দেখিয়াই লন্মাস্তরবাদ উৎপন্ন 
হইয়া'ছ। সুতরাং মহেশ বাবু ধে বলেন যে -পার্থকা দেখিয়াই জন্মান্তরবাদ 

কথিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত,নহে। ৃ 
মহেশ বাবুর আর একট! অন্মান এই যে জন্াস্তর-বাদাগণের আর একট! 

যত এই যে লোকে ভাপ মন্দ যাহা কিছু কার্য করে তাহাই পুর্ব জন্মের ফল, 
কিন্ত ভাহার এ অন্ুমানও সমীচীন নহে। জল্মাস্তরবাদীদিগের মত সণক্ষেপে 

এই যে জন্মের স্ময়ে সকলেই নিষ্পাপ হইয় জন্মগ্রহণ করে এবং ঈশ্বর 
তাহাকে ভাল মন্দ কার্য বুঝ।ইয়। দিয় সম্পু! স্বাধীনতা দেন এবং সংকার্ধ্য 
করিবার বল ও অপংকার্য করিবার ম্বাধন'ত। দেন [17086100509] ১৪৫ 

(০৩ 0 911,711), অতএব মনুষ্য যখন পাপাচপ্ণ করে তথন ইচ্ছা 
করিয়াই তাহা করে এবং শে তাহা না করিলেও না'করিতে পারিত এক্সপ বল 

তাহার আছে ;সে ইচ্ছা করিয়া যে গাপ করে সেই পাপের ফল কতক এজন 

ভোগ করে এবং অবশিষ্টাংশ ভোগ করিবার জন্ত, পুনর্জনন প্রা হয়,; পুনর্জন্ম 
প্রাপ্ত হইয়। ও তাহার স্বাধান ইচ্ছা] থাকে অর্বৎ ইচ্ছা করিলেই পাপকাধ্য 

করিতে পারে মথব। পাপকাধ্য হইতে বিরত থাকিতে পাবে, অনেক; 
সময়ে সে সব্কাধ্য করে বা] করিতে চে্ট করে কিন্তু তাহার ছুঃখ ঘোচে 

*1 এই হুঃখ তাহার পুব্ব-জন্মের পাপের ফল; সেই ছঃখে.তাহার পৃ 
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জন্মের পাপের ক্ষয় হয় এবং সদাচরণ বা সদাচরণ্রে চেষ্টার কণে হয় তাহার 
মুক্তি হয় নঠবা এমন পুনম গয় যে তাহাতে তাহার দ্ঃথ থাকে নাঃ দেই 

জন্মেসে ইন্ছা করিনা পাপ করিলে ও পুক্বঞ্চন্মে? সুক্ুতির ফলে সে সকল 
বিষগ্নে সোভাগাশালা হয় ও 'এইন্ধপেই আমর। সাধুপগের ছঃখ এবং অপাধুং 

দিগের সুখ কখন কথন দেখিয়া থাঁকি। ইহাই যথন জন্মাস্তরবান্ধের 

সংক্ষিপ্তার তখন নহেশবাবু যে সকল কথ। অতি বাহুল্যন্লাবে বশিল্নাছেন এবং 
যেরূপে অণবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন 'তাহার সমালেচনার প্রয়োজন 

নাই। টি 2 

তবে তাহার একটা তর্ক কিছু কৌতুক্াবহ। ' বাহার বেন যে পৃথিবী 

সর্পের উপরে আছে, সর্প হস্তীর উরে আছে, হস্তী কচ্ছপের উপরে আছে 

এবং কচ্ছপ শৃষ্ঠোর উপরে আছে, মহেশ বাবু ভ্রাহাদিগণক বলেন “তোমর। 
সোগান্ুজি বলনা কেন ধে পুখিধা শুন্তের উপরে আছে?” কিন্তু যাহারা 

নর্প, হৃপ্তী, কুণ্। জন প্রভৃতির কথ। বলিক্। থাকেন তাহারা কি সে গুলিকে 

আহুমা'নক বশিক। নে করেনং ন। সেগুপি বাঞগ্ডখিক" বণিক বিশ্বাস করেন? 

বদি তাহারা সেগুলি প্রকৃত বাবয়! বিশ্বান' করেন তাহা হইলে ও কি মহেশ 

বাবু ভাহাদিশকে এমন কথ। বলতে পারেন বে তোমরা সোঙ্জান্্ুদি বলন। 
কেন যে পৃথিবা শূন্যের উপরে আছে? লব যদি বলে যে তাহার পিতা 

পাম, রামের পিভা দশরধ, দপরণের পিতা অঙ্গ, অঙ্গে পিতা দলীপ, তাহা 

হইলে (ক লবকে কেহ বলিতে পারে ষে “তুমি সোগ্জান্ুঙ্জি বলনা কেন যে 

দিলীগহ ঠে.মার পিঙা১” একবার ৮ জয়গো-বন্দ পোমের সহিত একজন, 

ব্রাঙ্দের তক হইতেছিল। ব্রাহ্ম বালণেন “ঈশ্বর এক।” খ্রীস্য়ান সোম 
মহাশয় বলিনেনে শতন।” ব্রাঙ্গ' ঝাশলেন তবে তেঙিশ কোটি বলিতে 

আপাতত কি?” সোমমহাশয় িজ্ঞাসা করিলেন “জাপনাদের স্কুলে কত ছাত্র 

পড়ে ?” ব্রাহ্ম উত্তর কর্থরপেন “হইশত।” সোম মহাশয় “বলুন না কেন 

আটশত চব্বিপ ?” ব্রাহ্ম বশিলেন *'যাহা আছে তাহাই ত বলিব ।” সোম 

মহাশয় বাপলেন ঈষ্বর বিষয়ে 'যাহ। সত্য "হাই ত বপিব।” 
বাস্ত বকহ এই সকল স্থলে [8৬ 01 18151100079র কোন কথাই উঠিতে 

পারে না। 

সে যাহা হউক উপরে সংক্ষেপে প্রদশিত হইল যে মহেশ বাবুর প্রবন্ধের 

গ্রথম ভাগ দুইটা তুপের উপর সংস্থাপিত। প্রথম ভুল এই যে জগতে বৈষম্য 



৮ম সংখ্যা। ] জন্মাস্তর ৷ | ৪8৫৭ 

দেখিয়। জন্মাগুর-বাদের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীর ভূল এই যে পূর্ববজন্মের কর্মান্ু- 
সারেই লোকে এজন্সে ভাপ বা মন্দ কাধ্য করে । প্রকৃত কথা এই বে দুঃখ 

দেখিরা জন্মাস্তর-বাদের উৎপত্তি হয় এবং পৃর্বব জন্মের কর্মফগে লোকে একজনে 
'ধ ব। ছুঃখ ভোগ করে। 

(২ )* 
এখন আমরা মুহেশ বাবুর প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগ যাহা অগ্রভায়ণের 

গ্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সমাঁলোচন। করিব। 
থিয়সফিস্ট সম্প্রদায়ের দুই একজন €লাক*ভিন্ন কোন জন্বান্তর-বাদী কখন 

এমন কথ। বলেন নাই যে কোন বাক্তি বিশেষ পৃর্ববজন্মো অমুক ছিল । জন্মাস্তর- 

বাদীরা কেবল এই মাত্র বলিয়া! থাকেন ঘে প্রত্যেক ব্যক্তি পুর্বন্মে কিছু 

ছিল। মহেশ বাবু মে এই কথ। জানেন না তাহ] বোধ হয় কেহই বিশ্বাস 

করিবেন না। তবে যে কেন তিনি শনি' রবি, সোঁম প্রভৃতি লোকের এবং 

নানা, জ্োষ্ঠা, কনিষ্ঠ1*গ্রভৃতি নদীর কথা! এত 20 170058717 ফেনায়িত! 

করিয়া প্রবাসীর পাঁচটা ক্রস্তপূর্ণ করিয়াছেন তাহ] বুঝা গেল না| 

মহেশ বাবু লিখিয়াছেন আমার যদি পূর্ববঙ্জন্য থাকিত তাহ ভইলে স্মৃতি 

মাহ। বলিয়। দিত এবং স্ববৃতি সেতুস্বরূপ হইয়া! পুর্ব জন্মের “আমির” সচিত্ত 

বর্ধমান জন্মের “আমির” সংযোগ করিয়। দিত। কিন্ক নেরূপ স্তবতি বখন 

নাই তখন মহেশ বাবুর সিদ্ধান্ত এই যে প্রর্বজন্ম মানিতে পারা যান না। 

কিন্ত অনেকেই জানেন এবং মহেশ বাবু অবশ্ঠই নন! পুন্তক পাঠ করিয়। 

অবগত আছেন যে, কথন কখন কোন কোন লোকের জীবনে এনপ ঘটন। 

ঘটিয়াছে ধে সেই ঘটনার পর তাহাদের জীবনের পূর্ব কথা কিছুমাত্র মনে 

থাকে ন!। তাহা বলিয়া কি ঘটনার পূর্বের 'আত্মা এবং ঘটনার পরের আত্ম 

দইটী পৃথকৃ? সেই ঘটনার, পূর্ববর্তী আঁত্ব। বে একই সে কথা কেহই অস্বীকার 
করেন না। সেইরূপ ব্যক্তিকে ঘটনার পৃর্বের কথ!'যনে করাইয়! দিলে যনে 
হয় ইহাও দেখ! গিয়াছে। সুতরাং জন্মরূপ একট। বৃহৎ" পরিবর্তনে, যে 
আমাদের পূর্বজন্মের স্থৃতি একেবারে লোপ হই'বৈ* তাহা! সম্পূর্ণ সম্ভবু। যেমন 
একজনের বিস্বৃত বিষয় মনে করাইয়! দিলে মনে পড়ে তদ্রুপ কাহারও বদি 
আমাদিগকে পূর্ধঞ্জন্মের কথ মনে করাইয়। দি'খার সম্ভাবনা! থাকিত তাহা 
হইলে হয়ত আমািগের ও পূর্বজন্মের কথা মনে পড়িত। মন্ুয্যের আত্ম! 
ঈখবরেরই এক অংশ। কিন্তু কয়জন মনুষ্য সহজজ্ঞ)নে তাহ! বুঝিতে পারে ? 
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বহু শিক্ষার ফলে অথবা কেহ পুনঃপুনঃ মনে করাইয়া দিলে আমর] অল্পে 

অল্পে উপলব্ধি করিতে পারি যে আমাদের আত্ম! ঈশ্বরেরই অংশ। কিন্ত 

পৃথিবীতে এপর্যন্ত «মন কোন শিক্ষা আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দ্বার! আমর। 
পূর্বজন্মে কি ছিলাম তাহ] জানিতে পারি। তবেকফিছু যে ছিলাম তাহা 

যুক্তি দার। প্রতিপন্ন হয়। ইহ! পরে প্রদর্শিত হইবে । কোন, রোগ কি কারণে 

জন্মে চিকিৎসক তিন্ন 'কয়জন লোক তাহা জানে? কিন্ত প্রায় সকলেই ইহা 
জানে যে প্রত্যেক রোগেরই একটা না এরুটা কারণ অর্ছে। মহেশ বাবু 

পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে জন্মান্তয-বাঁদী বলেন যে রবি পূর্ববজন্মে শনি ছিল। 
কিন্ত জন্মাস্তরবাদী কখনই এমন কথা বলেন না $ জন্মাস্তর-বাদী কেবল বলে 

যে রবি পুর্ব জন্মে আর কেহ ছিল কিন্তু সেই কেহযে নির্দি্ই কোন খ্যক্তি 

তাহ জন্মান্তর-বাদী বলেন না। গোবিন্দ, নামক এক ব্যক্তির স্মৃতি 

ভ্রংশ হইয়াছে অর্থাৎ প্রথম জীবনের সমস্ত কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্ত 

গোবিন্দ এখনখ জীবিত আছে স্থৃতরাং তাহার আ'আ্সাও আছে। তাহার 

এখনকার আয্ম! এবং জীবনের প্রথমভাগের *আত্ম একই কিনা তাহা 

মহেশ বাবু স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে 

“পূর্বের গোবিন্দ-্পশ্ড গোবিন্দ+বেশী কিছু। এখনকার গোবিন্দ পণ্ড 
গোবিন্দ। বদি জিজ্ঞাসা কর পৃর্ধবের গোবিন্দ ও পরের গোবিন্দ এতছুভয়ের 
মধ্যে একটী আছে কিন$আমর। বলিব পুর্ধের গোবিন্দের পশু গোবিন্দ অংশ 

এবং পরের গোবিন্দ একই জীব।১ আমার বোধ হয় এই কথাগুলি দ্বার 

মহেশ বাবুর ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রার যে গোবিন্দের বর্তমান আত্ম অর্থাৎ 

স্বতি লোপের পরের আসস্ত্রা এবং স্বতি লোপের পুর্বের আত্ম! একই আত্মা 
নহে। এইরূপ বুঝায় ষদি আমার ভ্রান্তি না হইয়। থাকে তাহ হইলে মহেশ- 

বাবুর সিদ্ধান্ত হ্ধীগণ গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা'তাহারাই বিবেচনা করি- 

বেন। আর যদি মহেগ বাবু ৫গোবিন্দের বর্তমান আত্ম! এবং পুর্বরবের আত্মা 
একই বলিয়া! মানেন তাহ হইলে জন্মান্তর-বাঁদী যে বলেন যে পূর্ব্ন্মে আমার 
আত্ম৷ অন্ত এক শরীরে ছেঠা এখন তাহা ভুলিয়। গিয়াছি এই মতের খণ্ডন 

হইল কই? 
টমাস কারসন হেনা (071491798 05019 [ব21)19) এবং মেরী বেনল্ভদ্ 

(11215 7২০/7০19 9 তাহাদের যৌবনকাঁলের ঘটনা ভুলিয়া গিয়া ছিল, কিন্তু 

বাল্যকালের ঘটন! তাহাদের মনে ছিল) সুতরাং মহেশ বাবুর মতে ্ত্বতি- 
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লোপের পর তাহাদের আত্মাই ছিল না । কিন্ত যৌবনকালের কথ৷ তাহাদের 
মনে করাইয়া দিলে তাহাদৈর সমস্তই মনে পড়িল! 'স্থতরাং বলিতে হয় যে 
তাহাদের আত্মা তাহাদের শরীরে কিবরিয়া আসিল। মহেশ বাবুর এই কথায় 

স্পষ্টই দেখো বায় যে "তাহার মতে আত্ম! একবার এক শরীর ছািগা 
আবার সেই শরীরে আসিতে পারে কেবল এক শরীর ছাড়িয়া শরীরান্তরে 
যাইতে পারে ন।। যদ্দি ইহা মহেশ বাবুর মত নাহয় তাহাহইলে তিনি ' 

গোবিন্দ, হেন। এবং রেনলড সের কথার কেন অবতারণ। করিয়াছেন তাহ! 

বুঝ] যায় না। 
মহেশ বাবু একস্থানে" লিখিয়াছেন “আত্ম! অবিভাজ্য” আর এক স্থানে 

লিধিয়াছেন “স্মৃতির অভাবে এক আত্মা বহুবিভাগে, বিভক্ত হইয়া থাকে ।” 
ঘিনি জড় জগৎ হ্ৃট্টি করিয়াছেন তিনিই আত্মিক জগৎও স্ষ্টি করিয়া- 

ছেন সুতরাং জড় জগতে আমরা যেরূপ ম্বটনা দেখিতে পাই আত্মিক জগতেও 

তৎসদশ ঘটন! ঘটা বিচিত্র নহে। এই সাদৃশ্য দেখিয়াই বঠলর (13000) 
তাহার £১119190% এধং হেনরিড্রমণ্ড (17977 10000100110 ) তাহার 

বও10] 5 00৩ 50] ভি৩ঘ লিখিয়াছেন। জড় জগতে 

আমর1 দেখিতে পাই নে ভিশন ভিন্ন কতকগুলি দীপশিখ) একত্র করিলে একটী 

মাত্র দীপশিখা হয় এবং একটী দীপশিখা হইতে বহুসংখ্যক দীপ প্রজ্বলিত 

হইলেও প্রথম দীপ শিখার কিছুমান্ত্র হাস হয় না। আত্মিক জগতেও কি 

সেইরূপ হইতে পারে না? একটী দ্েবপ্ররূতি আত্মা, একটা অসুর প্ররুতি 

আম্মা এবং একদি সাধারণ প্রকৃতি আত্মা এই তিনের মিশ্রণে কুমারী 

বোশাম্পের 03590011910) 'আত্ম। সপ্তাত হয় নাই তাহ] কে বলিতে পারে? 

অথবা পূর্বগন্মে সেই নারী এমন লোক ছিলেন ধিনি কখনও সাধারণ লোকের 
ম্ায় থাকিতেন কখনও সকাধ্য করিতেন, কখনও অসৎকার্ধ্য করিতেন। যে 

রূপেই হউক তাহার যে একট! পুর্ববঙ্গন্ম* ছিল তাহাতে বিশ্বাস করিবার 
বাঁধাজনক কোন কথাই মহেশ বাবু বলিতে পারেন নাই। ' 

মহেশ বাবু বলেন, “এক অজ্ঞাত বিষয়কে' অপর এক অজাতু বিষয়ের 

দ্বারা প্রমাণ করিবার প্রয়াস তাহা বিফল প্রয়াস” কিন্তু আমর! কি সকলেই 
নান! কার্ধ্য হইতে ঈশ্বর কল্পনা করি না? ঈশ্বর আমাদের মীমাংসার সিদ্ধান্ত 
হইলেও তিমি অজ্ঞাত। কিন্ত তিনি অজ্ঞাত হইলেও একবার তাহার সত্তায় 
বিশ্বীস করিয়া লও, দেখিবে অবুদ্ধ ও অবোধ্য বিষদ্ত স্থৃবিজ্ঞ।ত ও চুষ্পষ্ট হইতে 
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থাকিবে । তেমনি একবার জন্মান্তর নাঁদ মানিয়। লইলেও সংসারের ঘটনার 

কারণ উপলব্ধ হইবে । "ইহা পরে প্রদর্শন করির্তে চেষ্টা করিব। 
মহেশ বাবু বলেন “টা ভাঙ্গিয়া গেল+_-সেই ভাঙ্গা ঘী দিয়া কিম্বা তাহার 

সহিষ্ঠ নৃততন মাল মসলা মিশাইয়! একট! নৃতন ঘটা প্রস্তুত হইল। জড়বস্ত 
ব্যিষধে এপ্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে কিন্ত অধ্যাত্ম বিষয়ে ইহার বিপরীত 
কথাই সত্য ।” এই দৃষ্টান্ত হইতে, মহেশ বাবুর সিদ্ধান্ত এই বে যেমন ঘটাৰু 
নাশ না হইলে তাহার উপাদান দ্বারা অন্য ঘটা প্রস্তুত হইতে পারে না। তেমন 

এক আস্মার নাশ না হইলে অপর শ্লাস্া।সথষ্ট হইতে পারে না। কিন্ত এই 
জড় জগতে ঘটা তিশ্ন অনেক বস্ত আছে বাহার নশ না হইলেও তাহা হইভে 

ৎসদৃশ আর একটী বস্ত, প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক বৃক্ষ জীবিত থাঁকে 
অথচ ভাহার শাখ। ছেদন করিয়। মৃত্তিকায় প্রোথিত করলে সেই শাখা সেই 

নৃক্ষের অনুরূপ রক্ষ হইয়া) উঠে। একটী দীপ শিখা হইতে আর একটা দীপ 

প্রজ্মলিত কর যাঁর অথচ প্রথম দীপ শিখাটী যেমন তের্মন থাকে | মহেশ বাবু 

বলেন যে আম্মার শুণকণ্ম অন্স আত্মাম় সংক্রামিত হদ। আমরা বলি যে গুণ 

কর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার অংশই অত আম্মায় এব? জড় শরীরে সংক্রামিত হয়। একটী 

লৌহম্চিতে চুক ঘসিলে সেই শ্থচি চুন্ঘকের কাঁধ্য করে । আমরা বলি চূম্বকের 
অংশ পাইয়াই সেই সুচি চুদ্ঘক হইয়া গিয়াছে । মহেশ বাবু ভয়ত বলিবেন থে 

তাহাতে ঢদ্ধকের অংশ নাই, চুষ্ঘধকেের গুণমাত্র আছে। পুম্প তাহার গন্ধ 

চারিদিকে খিকার্ণ করে। মহেশ বাবু বলিবেন এই গন্ধ পুষ্পের গুণমাত্র । 

আমর বলি উহা পুম্পের অংখ। অগ্নির উত্তাপে যখন অন্য বন্ত উত্তপ্ত হর 

তখন মহেশ বাবুর যতে উত্তপ্ত হইবার কারণ অগ্নির গুণ। আমর বলি দেই 

কারণ অগ্নির অংশ । সেইরূপে আমরা বলি যে পিতা মাতা জীবিত থাকিতেই 

তাহাদের 'আাত্মীর অংশ একীভূত হইয়! সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। ঘেমন 

ঈশ্বরের আম্মা হইতে অন্য সমস্ত আত্ম! কষ্ট হইলেও সেই পরখাস্মার কিছু 
মাত্র লাঘব হয় না। মহেশ বাবু বলেন হোশর, সেক্স্পিয়ার, কালিদাস, 
সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল্,*কাণ্ট, হেগেল, বুদ্ধ, যিশু, মহাম্মনদ প্রভৃতি মহা 
গণের মৃত্যু হইয়াছে কেবল তাহাদের গুণকর্্ই আছে। আমরা এই গুণকর্ধ 

থাক অস্বীকার করি না, কিন্ত বলি যে এই গুণ কর্মে উক্ত মহাত্মাগণ জীবিত 

আছেন। বাস্তবিক গুণকন্্ব ভিন্ন কোন বস্তর অগ্তবিধ সন্ত থাকিলেও 

সে সঙ .কাহারও নিকট সত্তাই নহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক, 
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ধর্মজ্ঞান, কাঁধ্যকারণ বোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বার! যে সকল সন্ভা আমাদের গোচর 

হয় সেই সত্তা ব্যতীত আর যেকিছু আছে তাহা প্রমাণ নাই। তাহ! 

থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা র,সম্পূর্ণ গ্রমাণাভাব। 
একব্যক্তি সর্ব" পাক্ষ।গাড়ীভে গমন।গমন করেন কর্দববশত তাহার 

অলস্থার অণনতি হল ; তখন তিনি একশ বা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ভ্রযণ 

করেন! কন্ত্রবশতঃ জপবস্থার উন্নতি হইলে তনি পুালকীতে, মোটর গাড়ীতে 
এবং অগ্ঠান্ত যানে ইচ্ছায় ব1 অদিচ্ছায় যাইতে পারেন। কেবল আত্মাই 
কম্মবশতঃ অন্তদেহে যাইতে পারিবে ্। কেন 2 একটা কক্ষে যে বাস আছে 
তাহ কক্ষান্তরে যাইতে পাবে-কক্ষট। ভার্সিয়া ফেলিলে নেই বায়ু এদিকে 

ও্দিকে' প্রস্থত হইবে, অথবা সমস্তটা একত্র থাকিয়৷ স্থানান্তরে যাইবে । 
কেবল আত্মাই সেইজ্ধপ দেহান্তরে যাইতে পারিবে না কেন? বাস্ত'ৰ্ক 

আত্ম! যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে যাইতে পারে না এরপ বিশ্বাম করিবার 

কোন ৪ 1১11011 কার$ নাই । বরং জড় বস্ত্র ও আত্ম একই ঈশ্বরের সৃষ্ট 

হইলে ইহাই আশ। কর? উচিত যে জড় বস্তুতে কামরা বে নিন্ম দেখিতে 

পাই, আত্মাতেও মেই নিয়ম দেরিতে পাইব।» আমর] দৃ্ঠমন আড় বগতে 
কিদেখিতে পাই? এই দ্েিতে পাই যে প্রতোক বস্ব নিঞেকে রাখিয়া 
আপনাকে প্রতিক্ষণে বিবীর্ণ করিঙ্েছে । এছ বিকণণ অংশ যখন ফটগ্রাফের 

যন্ত্র মধ্যে নিপতিত হয় তখন তাহাতে, নিবদ্ধ হই) ঘায়। দেইরপে শবও 

ফনগ্রাম মন্ত্র মপ্য দিয়া যাইবার সময়ে আটকাইয়। পড়ে । ঈখর-স্থষ্ট সমস্ত 

জড় বস্ত যখন এইরূপ বিকীর্ণ হয় তখন তাহার স্থষ্ট আত্মও সর্ববক্ষণই 
আপনাকে অবশ্তই বিকীর্ণ করিতেছ এবং ভাহা উপবুক্ত পাত্র পাইলে 
তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে । আট বৎপপ বয়স্ক বালক জেরা কাশগবর্ণ (70191) 

(01000) ) গণিতে যেক্গন অসাধারণ এতিভা প্রদর্শন কষিয়াছিল তাহ। হয়ত 

অনেকেই অবগত আছেন। যাহার *অবগত* নহেন তাহার। প্রকটর 

(119০001) কৃত 135৬৪৮১91 ১0191)00 নামক পুস্তক দেখবেন | সেই 

বালককে সাত আটট! অঙ্ক বিশিষ্ট ছুইটী রাপ 'দিবা মাত্র সে তাহাদের গুণ 
ফল ভাগ-ফল বলিতে পারিত এবং আট দশট। “অন্ক বিশিষ্ট একটী রাশি দিবা 
মাত্র সে তাহার বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘন মূল ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দ্িত। 

২৬২+-১ অর্থাৎ দুইকে বত্রিশ বার হুই দিয়। গুণ কল্পিলে থে যাশি হয় তাহার 

সহিত এক যোগ করিলে ঘে রাশি হয় দেই রাবিটার বিভাজক, (2০6০: ) 
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নাই বলিম্ন। বহুকাল ইউরোপের গণিতবেতাঁদের বিশ্বাস ছিল । ' কিন্তু এক- 
জন গণিত-বেন্ত! দরশপাঁর বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার ছুইটী ০০: বাহির 

করিয়াছিলেন। জেরা কালবর্ণ কে সেই প্রাশিটী দিয়া তাহার (৪০:০: বাহির 
করিত বল। হইল। সে তৎক্ষণাৎ পুর্ববো্ঞ ছুইটী 2০০০: খলিরা দিল। এই : 

যে প্রতিভা ইহা কোথা হইতে আসিল? এইরূপ প্রতিভা দেখিয়াই জন্বা- 
স্তর-বাদী বলেন ষে ইহা পুর্বজন্মে কর্ম-ফল। মানব 'পমাজের জ্ঞান, বিদ্যা, 

বুদ্ধি ও পাপাচরণ যে ক্রমে .পরিবর্ধিত হইতেছে তাহাও পূর্বজনের কর্মফল 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

প্ররত কবি এবং প্রকৃত খবি একই দি মনুষ্য। ইহার! উভয়েই 
সত্যদশর। সেই কবি সাক্ষ্য দ্িতেছেন “শতভাগ মোর শত দিকে যায়” । 

মহেশ বাবু নিজেই সেই সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়। তাহ সত্য খলিয়! স্বীকার করিয়া- 
ছেন। অথচ তিনি জন্মান্তরন।দ স্বীকার করেন না ইহ1 কিছু বিস্ময়কর। 

শনি ও প্রাঙ্র জীবন নিরপেক্ষ হইয়া! বিধাতাণজীবন সৃষ্টি করিতে 

পারেন। একটা ধান্ত হইতে কোট কোটি ধান্য উৎপন্ন হইলেও এবং নৃতন 
ধান্য সথষ্টি করিবার প্রয়ো্জন' না থাকিলেও বিধাতা ইচ্ছা করিলেই নৃতন 
একটী ধান্ট সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা! কেহই 'অস্বীকার করিবেন না। 

উপরে যাহ! বল! হইল তাহা হইতে স্পঞ্ প্রমাণিত হইল যে জন্মান্তরের 
সম্পুণ সম্ভাবনা আছে এবং তাহাতে &1)11061 01 & 095916011 অসম্তাবন। 

কিছুই নাই। 

অতঃপর আম্র। জন্মান্তর বাদের পৌধমাসের প্রবাঁসীতে প্রকাশিত 
অংশের সমালোচন। করিব । 

৫৩) 
এই অংশের প্রথমেই মহেশবাবু তাহার কর্সনাস্থষ্ট ছুই একটি শক্রুর সহিত 

গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন যে জন্মান্তরবাদীদের মতে 

(১) আম্ম।র বিদেহ অবস্থা সম্ভব এবং (২) মৃত্যুর পর আত্মা অবিলম্বে 

পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার বিদেহ অবস্থা হইতে পারে না কোন 
জন্মান্তরবাদী এমন কথা, বলেন না! ধিতায়তঃ আমি কয়েকজন পুনর্জন্- 

বাদীর কথ! হইতে প্রমাণ করিব যে তাহারা এই সাক্ষ্য দেন যে কাহারও 

মৃতু! হইলে বহুদিন পহর তাহার আম্ম। পুনর্জন্ম গ্রহণ করে'। যিশুধবীষ্ট; 

যোহনকে লঞ্ষ্য করিয়।, ব্বীয় শিষ্যিগকে বলিয়াছেন “যোহন কে ছিলেন 
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তাহা কি ৫তোমরা জান? তিনি পূর্বে ভাববাদী ইলীয় ছিলেন।” ইহুদীদের 
ইতিহাঁস পাঠ করিয়া জানা* যায় যে ভাববাদী ইলীয় যোহনের কয়েক বৎসর 
পুর্বে ছিলেন। পুরাণের সাক্ষ্যে দেশ। বায় যে কৃ পূর্বজন্মে রাম ছিলেন 

এবং কুষ্ণহস্ত! ব্যাধ পুরধবঙন্মে বালীর পুত্র অঙ্গদ 'ছিল। সুতরাং মহেশবাবু 
ক$ণ্টের সন্বদ্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহার "অধিক উত্তর দেওয়া অনাবশ্তক। 
কাণ্টের গ্রন্থ শ্রবণ কুর1 মাত্রই বুবিতে পারে এমন লোক আমরা দেখি 

নাই বটে কিন্তু এমন লোক হরত আছে এবং পরেও হইতে পারে । চৈতন্ত- 

দেবের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া] দেখিতে পাই যে তিনি অনধীত গ্রস্থের 
কোন অংশ শুনিবামাত্র তাছ। বুঝিতে পারিতেন। রামকষ্খপরমহংস সম্বন্ধেও 

এইক্নপ' গুনিয়াছি যে তিনি প্রায় নিরক্ষর হইলেও যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ 

বুঝিতে পারিতেন। * জের] কলবর্ণের গণিতে প্রতিভার কথা পূর্বেই বলি- 
যাছি। সেই শিশু কি গণিতের প্রশ্নের সমাধান কাহারও নিকটে শিক্ষ 

করিয়াছিল? ক রি 
কাণ্টের সময়ে লেকের মনোবিজ্ঞান যেপ্লূপ ছিল এখনকার লোকের 

মনোবিজ্ঞান কি তাহ! হইতে উন্নততর হয় নাই? সুতরাং কাণ্টের আত্মার 
কোন অংশের পুনর্জন্ম যে "মোটেই হয় নাই এ কথাই বা কিরপে বল। 

যাইতে পারে? বর্গসন্ 19559) যে কাণ্ট এবং আরও কয়েকজন খধির 
আস্মারকঈঅংশের সমষ্টি নহেন তাহা কি*'কেহ বলিতে পারে ? 

এস্থলে ইহাও বন্তব্য যে শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট এবং আরও ছুই একজন 
থিওসফিষ্টের মত. এই যে সকল লোকজ্ঞানে ধর্শে উন্নতির উচ্চসোপানে 

আরোহণ করিয়াছেন তাহাদের আত্মার পুনগন্ম শতন্নহত্র বৎসর পরে হইয়া 

থাকে। *. 
মহেশবাবু যে বলেন*যে পূর্বজন্মের আরম্ভ আছে অর্থাৎ অনাদিকাল 

(মহেশবাবু যাহাকে অনন্তকাল বলেন ) সেই অনার্দিকাল হইতে মন্ুষ্যের 

জন্ম হয় নাই সে বিয়ে তাহার সহিত আমার মতভেদ নাই। 

মহেশবাবু পুনরায় খলিয়াছেন যে লৌকে বৈষম্য দেখিয়াই জন্ম[স্তরবাদের 
কল্পন! করিয়াছে । এতৎপন্বন্ধে আমার মন্তব্য এই প্রবন্ধের প্রথম প্রকরণে 

বলিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুলেখ নিল্প্রয়ো্ন। 

মন্ুষ্যের 'সংখ্য। দিন দিন বাড়িতেছে, সুতরাং নূতন আত্মার স্থষ্টি হই- 
তেছে। মহেশবাবুর এই মতের সহিত আমার [বিশেষ বিরোধ 'নাই! তবে 
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এবপও হঠতে পারে বে যেষন একটা ধান্ত হইতে শত শত ধাগ্ধ উৎপর 

হয় এবং যে রূপে এঠ শতশত ধান্যের প্রর্তেকট। হইতে আবার শত 

শত ধান্ত হয়, যেমন একট! প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ প্রজলিত হইতে 

পারে, সেইবপে প্রথম স্থ্ট আম্ম। হইতে বর্তমান সময়ের কোটি কোটি আত্মা 

স্থষ্ট হইয়াছে এরূপ যনে করিবারও-বাধ। লাই। ' 

প্রত্যেক বীঙ্জাণুব ছুইদিকৃ_জড়াংশ ও মজড়াংশ। মহেশবাবুর এই 

মতের সহিত আমারও মতের মিল মাছে? প্রভেদের মধ্যে এই যেতিনি 

বলেন জড়াংশের পূর্ববঙ্ল্মের আভিজ্ঞতামাবর, বহন করে। আমি বলি যে 
অজডাংশেও পূর্ববঙ্গন্মের অজদ্ভাংশের অংশ আছে। এ সম্বন্ধেও পৃর্ব্বেই 

বক্তব্য বল! হইয়াছে । , মহেশবাবু পরে যাগ! বলিয়াছেন তাহার মন্দ এরই যে 
পূর্বজন্মে আত্ম। কি দুদ্কতি করিয়াছিল তাহা 'বখন তামার মনে নাই তখন 

সেই ছুক্কৃতির জন্য এখন আমার শাপ্তি হওয়া উচিত নহে । কিন্তু যখন আমর 

দেখিতে পাইফে কোন ব্ক্তি মতিরিক্ত মাত্রার মর্দটপান করিষা অচেতন 
হইয়। রেলব্নাস্তার উপরে পড়িম। রহিয়াছে--যথনওদের একুটুও স্বরণ নাই 
যেসে মদ্যপান করিয়াছিল--তথন তাহযর উপর দিয়। রেলগাড়ী চলিয়। 

যায়, চাহাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইয়। যায় এবং সে অনন্ত যন্ত্রণা পাইয়। 

মৃত্যুমুথে পতিত হয়--তখন কি বলিতে পারি ষে তাহার উচিত শান্ত হয় 

নাই? সে মদ্যপানের কথ। ভুলিয়ঃ শিয়াছিল বলিয়া রেলগণঁড়ীর কি 

তাহার উপ: দ্রিয়। যাওয়। উচিত হয় নাই? সেইরূপ পূর্ববঙ্গন্মের কণা 
ভুলিয়! গিয়াছি বলিয়া এ জন্মে শাস্তি পাইব না এরূপ হইতে পারে না। 

ছুঃখও ছুই প্রক।রের, আছে-_একপ্রকারের হুঃখ অনিমিশ্রিত দুঃখ, যাহ! 

মগ্ষ্য এড়াইতে চেষ্ট করে, অপর প্রকারের ছংখ সুখময় ভুঃখঃ যাহ। উপস্থিত 

হইলে মন্কৃষ্যের আহলাদ বই বিবাদ হয় ন!। প্রথণ প্রকারের দুঃখ, ছুক্ষতির 
ফল কিন্ত ছিতীয় প্রকাত্বের দঃখ, আমাদের ইচ্ছাকৃত স্থুকৃতির পুরস্কার । 

আর হইতে মুক্ত থাকিবার পরন্থ কত চেষ্টা করি, কত ওষধ সেবন কবি, কত 
স্থপথ্য ডোঞ্জন করি, কত'ব্যায়াম করি, কত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাই, তথাপি 

অর হম? ইহা পূর্বের দুষ্কতির ফল। কিন্ত যে প্রেষ-প্রণো দিত যুবক 

মেদিনীপুরের জলপ্লীবনে কষ্টপ্রাণ্ত লোকদিগকে সাহায্য করিতে গিয়। আহ1- 

বের কষ্ট পাইয়া, সময়েশনিদ্রা বাইতে না পারিয়া, বৃষ্টিতে ভিপ্রিয়া, রৌদ্রে 

তাতিয়া, অরগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই জরে কি তাহার আনন্দ হয় না? জগতে 
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ধার্শিকগণ, "যুগপ্রবস্তকগণ, এবং কর্তবাযনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণগণ প্র তির যে নির্ধযা- 
তন তোগ ইহ! তাহাদের ইচ্ছাকৃত সংকার্ধেযর পুরস্কার-_-আনন্দময় দুঃখ। 
বীসুববীষ্টের ক্রুশে আত্মত্যাগ সেই শ্রেণী ছঃখ! ইহা পূর্বব্গন্মের দুষ্কৃতির ফল 
নহে। " 

মহেশবাবু শিখিয়াছেন “আমি যদি সমাজের হই এবং সমাজ যদি আমার 
হয় তবে আমার জন্ট সমাঙ্গ দুঃখতোগ করিবে এবং সমাজের জন্য আমি 
দুঃখভোগ করিব ইহ] কি অবিচার ?” বোধ হয় সকস সময়ে অবিচার নহে। 

কিন্তু গত ভূমিকম্পের সময়ে পথ দিয়। যাইতে যাইতে একজন লোকের উপর 

বড় একথণ্ড প্রস্তর পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীরের নিয় অদ্ধাংশ চাপা 
পড়ে__সে তিন চারিদিন এইভাবে থাকিয়া অশেষ কষ্ট সহা করিয়। প্রাণত্যাগ 

করিল।' এই হুঃখ কি সামাজিকঠার ফল? আর এক স্থানে 'একটী বাড়ী 

পড়িয়। গিয়াছিল । বাড়ীর কোন লোক বাজীবজন্ত নষ্ট হয় নাঈ। কেবল 

দুইটা ছাগশিশু পাওয়া গেল না| কিন্ত দেখা গেল যে ছাগীট! একটা 

ঘরের ভগ্মাবশেষের মহধ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভূিকত্পর আটদিন 

পরে সেই তগ্রাবশেষ সব্তাইয়! দেখা গেল যে একখান! খাটের নিচে সেই 

ছাগশিশু ছুইট মুহূর্ষ অবস্থায় রহিয়াছে । এই আটদিনে সেই নিরপরাধ ছাগ- 

শিশুদ্য় যে অসীম কষ্ট ভোগ. করিয়াছিল তাহ কি সমাজের কোন দোষের 
জন্য ? ইয়োরোপে ষে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে যাহাতে “সহস্র সহত্র পরিবার 

অনাথ হইতেছে, অসুত অযুত রমণী বিধবা হইতেছে? লক্ষ লক্ষ লোক বিপদা- 

পন্ন হইয়া জীবন কাটাইতেছে, সুদূর তারতবর্ষেও কত পরিবারকে হাহাকার 
করিতে হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেক নরনারী কি পূর্বজন্মের ফলভোগ করি- 
তেছে? ইহা হইলে ত ব্যাপার বড় অদ্ভুত। আর কোন ঘুগের এত 

নরনারী এত অপরাধ করিল ন৷ আর হঠাৎ এই যুগের নরনারী এতট। অপ- 
রাধে অপরাধী হইল ?” আসামি আর একজন জন্মাস্তরব1দে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে 

বলিতে শুনিয়াছি যে টাইটানিক জাহাজের যে সকল লোক ডূবিয়া মবিয়াছিল 

তাহারা কি সকলেই একরূপ পাপ করিয়াছিল ঃ এই সকল প্রশ্নের উত্তরে 

“হ””৮ বলিতে কি কোন 01101 বাধ! আছে? ভিন্ন ভিন্ন জেলার 

লোক ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে নির্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে কলিকাতান়্ 
আনীত হয়; তথায় তাহাদের একট! নির্দিষ্ট হংলগ্ন পুর্ণ হইলে তাহাদিগকে 

একক্র করিয়া-এক জাহাজে আগামানে প্রেরণ করা হুয়। সেইব্রপে যাহার! 

কঙ্গোতে এবং অন্যান্য স্থানে অত্যাচার করিয়াছিল তাহারাই .কি বর্তমান 
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যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ, বেলজিিয়ম) ইংলগ ফ্রান্স, জন্ানি, রুসিয়। এাভৃতি স্থানে 

জন্মগ্রহণ করিয়! পূর্বাজশ্মকত দুষ্ষার্য্ের শাস্তি পাইতে পারে না? 
মহেশবাঁবু বলেন “একত্ব স্বীকার করিয়া! লও দেখিবে একজনের সুখছঃণ 

অপতরর স্থুখছঃখ হইয়া গেল। তেমনি একের স্খদুঃখ অপরের হইতেছে ' 

ইহ] হইতেও প্রমাণিত হয় যে সকলেই এক$ সকলেই একহ্ত্রে বাধা” যদি 
তাহাই হয় তাহ হইলে 'এক সময়ে ছুই প্রতিবেশীর একজন পরমস্থুখে থাকে 

আর একজন অনশনে কষ্ট পায় কেন? ফখন রোম দগ্ধ হইয়াছিল--যখন 

রোমের সমস্ত নগরবাসী হাহাকার করিতেছিল, তখন নীরে! ৰাশী বাজাইয়। 
আমোদ করিতেছিলেন কিরূপে ? 

মহেশবাবু বলেন যে রাহুর অপরাধের জন্য কেতুকে দণ্ড দেওয়া উচিত 

নহে। কিন্তু বিচারক ষদদি জানেন যে রাহুই চন্দ্রকে হত্যা করিয়া এখন কেতু 

নাম ধারণ করিয়াছে তাহ! হইলেও কি কেতুকে শাস্তি দিবেন না? মহেশ- 

বাবু বলেন ষেঁঞোন্ ব্যক্তি কোন্ অপরাধে শান্তি পাইতেছে তাহ! জানিতে 
না পারিগে শান্তি দিবার উদ্দেশ্তুই ব্যর্থ। কিন্তু আম! স্বভাবে কি দেখিতে 
পাই? একজন লোক গাঁজ। প্রাইয়! পাগন্জ হইয়াছে এবং তাহার পর তাহার 

আরও অশেষ ছুর্গতি হয়। সেকিজানেযে গাজা! খাওয়াই তাহার হুর্গাতির 

কারণ? যাহার। ম্যালরিয়। দেশে বাস করিয়! জ্বরভোগ করে তাহাদের 

প্রত্যেকেই কি জানে যে সেই দেশৈ বাসকরারূপ অপরাধের ফলে তাহাদের 

সেইরূপ জ্বর হইয়াছে ? 
এবজনকে কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে বাস্তবিক সেই শান্তি দ্বারা 

সমাজকেও পাপ হইতে সাবধান কর! হয়। ইহা ঠিক কথা। ম্যালেরিয়া 

দেশে বাস করিলে জরগ্রন্ত হইতে..হয় সকল লোকের যদি এই বিশ্বাস 

থাকে তাহা হইলে কেহই আর সে দেশে থাকিক্তে ও যাইতে চাহে না। 

সেইরূপে সকলেরই যদ্দি "এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হত ষে একজন্মে পাঁপ করিলে 
আর জন্মে তাহার শাস্তি হয় তাহা হইলে সকলেরই পাপাচরণ করিবার 

ইচ্ছা! কমিয়া যাইত। হিন্দু'ও' মুসলমান একদেশে বাঁস করে অথচ হিন্দু অপ- 
রাধীর সংখ্য। অপেক্ষ। মুসলমান অপরাধীর সংখ্যা নয়গুণ অধিক। ইহার 

প্রধান কারণ হিন্দু পুনর্জন্ম ধিশ্বীস করে, মুসলমান তাহা করে না। 

পুরস্কার স্দ্ছেও ঠিক সেইরূপ । স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া 'বাও দেখিবে 

বালক, বার্সিকা; গে, মহিষ, বিড়াল, কুকুর সকলেরই স্বাস্থ্য ভাগ হইয়াছে। 



৮ম সংখ্যা । | জন্মাস্তর। ৪৬৭ 

তাহার! সফলেই কি জানে যে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করার পুরস্কার তাহ।- 

দের স্বাস্থ্যের উন্নতি? 
মহেশবাবু প্রবন্ধের শেষভাগে যে সকল কথ! বলিক্নাছেন তাহ। সমর্থন 

বা থণডন, করার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলাম না। সুতরাং তৎলম্বদ্ধে ধিস্তা- 
কত কিছু ন৷ বলিয়। অতি সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে চাহি যে সেই সকল 

কথায় জন্মাস্তরবাদের, খণ্ডনও হয় না মণ্ডন$ হয় না. | 

* (৪) 

এখন কেন আমি পুনর্জন্মবাদে .বিশ্বাস করি, পুন্জন্মবাদে বিশ্বাস ন। 

করিলে সমাঞ্জের কি অকশ্যাণ হয় এবং বিশ্বাম করিলে কি মঙ্গল সাধিত 

হয় তাহ। সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। 

আমি একজন জন্মণ অধ্যাপকের কাছে লঙ্জিক পড়িতাম তিনি এক 

দিন বলিয়াছিলেন যে লাইবনিট্ূস (1,01101716 )এর একটী সমস্ত। এই ছিল 

যে ইশ্বর যদি দয়াময়'ও সর্বশক্তিমান হন তাহা হইলে জগতে ছুঃখ কেন? 
এই সমস্তার নাকি উত্তর ইউরোপে কেহ করিতে পারে নাই। জীব কোন 

অপরাধ ন1 করিয়াও ছুঃথ পাইতেছে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন তাহ! 
হইলে এই ছুঃখ অনায়াসেই "অপসারিত করিতে পারেন্ন। এই ছুঃখ দূর করি- 

বার ক্ষমতা থাকিতেও যখন তিনি ইহা দুর করেন না তখন তাহার দয়ায় 
সত্তা কিরূপে স্বীকার করিব ?তাহাঝ দয়া আছে স্বীকার করিয়া লইলে 
বলিতে হয় যে তাহার সর্বশক্তিত্ব নাই। 

অপরণপক্ষে খিওডর পার্কারঃ চাডউইক, শিবনাথশাস্ত্রী প্রভৃতি মহধিখণ 

এই দুঃখ হইতেই এই ঘিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে মৃত্যুর পরও আত্মা 
থাকে। কেনন! মনুষ্য যখন অকারণে একবার কষ্ট পাইয়াছে এবং এ জীবনে 
যখন তাহার কোনরুপ ক্ষীতিপূরণ হয় নাই এবং ঈশ্বর যখন দয়াময় ও ন্তায়বান্, 
অবস্তই এমন সময় আসিবে যখন তাহার্দের এই কষ্টের ক্ষতিপূরণ হইবে। 
এজীবনে যখন সেই ক্ষতি-পুরণের সময় উপস্থিত হইল না__তখন জীবনের পর 
সেই সময় আসিবে ইহা অপরিহার্য দিদ্ধান্ত। শ্ুতরাং দেহের নাশের পর ও 

আত্মার অস্তিত্ব থাকে। | 

ইহ। অতি সরল যুক্তি। কিন্তু যেমন একটী সরল রেখাকে উভয় দ্বিকেই 
বর্ধিত করিতে পারা যায় তেমনি এই যুক্তিটাও পণ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে 

আমর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমাদের, এজস্মের পৃবেবও আমাদের 



৪৬৮ বাক্তৃমি । [ হর্থ বধ। 

আত্ম! কর্খশীল ছিল। উপরে যে কয়েকজন মনম্বীর নাম কর। হইল তাহারা 
জগতের ছুংখ এবং ঈশ্বরের দয়। ও ন্যায়, এই 'কয়েকটী স্বীকার করিয়া 
হুঃখের পরিণাম কি তাহা নিণয় করিয়! ঘলিয়াছেন যে হঃখের পরিণাম মৃত্যুর 

পরেঞ্ড আত্মার সত্তা । আমিও তাহাদের স্বীরুত কয়েকটা কথা ণইয়। জিজ্ঞাস! 

করিতেছি যে ছুঃখের আদি মুল বাণকারণ কি? এবং এই সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইয়াছি যে ঈখর যখন দয়াময় ও ন্যায়বান তখন বিনা অপরাধে জীবের 

এ দুঃখ সম্ভব হইতে পারে "এবং যখন এজন্মে সে রূপ কোন অপরাধ 

নাই তখন ইহাও অপরিহাধ্য পিদ্ধান্ত যে এ. জন্দের পূর্বে আত্ম ছিল এবং 
তখন সে এইরূপ অপরাধ করিয়াছে । এবং যখন আত্মা এজনে জড়দেছে 

প্রবেশ করিতে পারিয়াছে. তখন তাহা পুর্বজন্মে এবং পরজন্মেও গুড়দেহে 
থাকিতে পারে ইহার অসম্তাবন। কোথায়? * রি 

পু্বজন্মে যা করলে এজন্মে শাস্তি হয় ইহ] বিশ্বাস করিলে এজন্মে পাপ 

করিবার এবৃভি ছুর্বল হয এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়বিসশ্বাস অটল থাকে। কিন্ত 

পুর্বজন্মে আবশ্বাসকর এবং জগ্ৃতৈব দুঃখ, মন্ুুষ্যের "দুঃখ, পশুপক্ষীর ছুঃখ, 

কীটপতঙ্গের দুঃখ দেখ, তোমার মন ঈশ্বরের (প্রমে, ঈশ্বরের ন্যায়ে সন্দিহান 

হইয়া উঠিবে । রাজ লিয়ার (1.7) বখন দেখিলেন যে তিনি এমন কোন 

কাজ করেন নাই যাহার জন্য তাহার সেইরূপ কষ্ট হইতে পারে তখন তিনি 

ঈশ্বরকে গালি দিলেন। কিন্তু গন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুর বতই কষ্ট হউক 

ন! কেন তিনি চিরকালই ঈশ্বর ন্যায়বান্ বলিয়। তাহার বিচার অবনত মন্তকে 
মানিয়া লন। | 

উপরে কেবল যুক্তির'কথাই বলিলাম কিন্তু জন্মাস্তরবাদ বিষয়ে কিছু কিছু 

সাক্ষ)ও আছে। সেই সকল সাক্ষ) একেবারে ফুৎ্কারে উড়াইয়া দেওয়। 

বায় ন।। 

শ্রীবীরেখর সেন। 



শীত্রীরুঞ্চভক্তি রসকদন্ব | (১১) 
আবির্ভাব আগমন ছইত বিধান । তারপর দ্বারকা কৈল আগমন হরি। 

যা | ব্রজের সকল লোক প্রেমে বশ করি ॥ 
আবির্ভাবগতিভ্যাং সাদিঃপ্রকারাস্থয স্থপ্রতুল্য রঙ্গবাসী বিরহ মানিল। 

| সংতবৈৎ ॥ বিরহে হঃখ তারা কিছু না জানিণ ॥ 

তত্র আবির্ভাবঃ 5 বথা পদ্ম পুরাণে । 
উদ্ধব আইল! যবে গোকুল মগডলে।  কালিন্দ্যা পুলিনে রম্যে পুণ্যবুক্ষ 
কহিলেন কৃষ্ণ কথ। রহস্ত সকলে ॥ ৃ সমাবৃতে। 

উদ্ধবের মুখেত শুনিলা কৃষ্ণ কথা । গোপনারীতরনিশং ক্রীড়য়ামাস 

কঝঃ প্রাহভাব ব্রজে মানিল। সর্বথ। ॥ মাধবঃ ॥ 

যথ]। | রম্যকে নিস্ুখেনৈৰ গোপবেশ ধরঃ 

উদ্ধবাধ কুঝ সন্দেশ গাঙিধর্দবধি শ্রুত2। গ্রভৃঃ। 

প্রাহুরভাব স্তঘবধি শ্থাদ্ব জে খনমালিনঃ ॥ বহুপ্রেমবশেনাতর মাসদ্যযুখাস হ ॥ ইতি 
৩ আগমনং যথ1। তত্র কারিকা।, 

প্রেমের অধীন কৃষ্ণ ব্রঙ্জবানীজনের | ব্রজে বিরহমানশ্মিন্ প্রাদুতূ রসথরো 
ব্রজে আগমন টৈল সুখেম্বজনের ॥ " তদা। 

দ্বারকাদি বিহার সুখ কুষ্ণ নাহি ভায়। ভবেতস্ত পুরে যাঁত্র। স্বগ্নবৎ ব্রজ- 

সতত কৃষ্ণের ক্ষোভ ব্রজের লীলায় ॥ বাপীনাং ॥ 

দস্তবক্রবধ পরে কৃষ্ণ রহিল উল্লাস । প্রকট লীল।,মানুবীরূপে বিরহ কথন। 

গোপগোপী দরশনে মন অঠিলাদ॥  খ্রজ্জবাসী কুচ ছাড়া নহে একক্ষণ। 

রথে চাপি ব্রজপুরে করিলাঁ গমন। নিত্য লীব্বায় বিরহ নাহিক গোপ- 
গোপগোপী সঙ্গে তথ। হইল মিলন ॥ গণে। 

নন্দ যশোমতী আদি সব পুরীতে। প্রকটের অন্ুুমারে নরলীলাক্রমে 

কৃষ্ণ কোলে করি স্নেহ করেন পিরীতে যথা শ্রীরমতঃ | 

আদামাদিসহ নান! বিহার প্রকাশ। প্রোকেং ৰিরহাবস্থা প্রকটস্ান্্- 

গোপীগণ সহ এ্ছে লাবণ্য বিলাস ॥ সারতঃ। 
প্রেমানন্দে মগ্র কৃষ্ণ পূর্বরূপ লীলা । হরিণ বিপ্রধোগিত্বং ন জাতুত্রজ 

ছুই মাস তাহ। রহি বিহার করিলা ॥ .বাসিনাং ॥ 



৪৭০ 

বৃন্দাবনে নিত্য লীলাযুক্ত নন্দসুত। 

সিৰ্ধদেহে মানসে সে বহ অবিরত ॥ 
গোলোক গোকুল ছুই তিনন কতু নহে। 

একণমুস্তি ছুই স্থানে সেই কৃষ্ণ হয়ে ॥ 
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজেন্দ্র নন্দন" 
নিজযৃথ আন্গত্যে করহ সেবন ॥ , 

প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে মনের সাহসে । 

লিখিলাম এই তত্ব করিএ প্রকাশে ॥ * 

সাধন ভক্তিতে বৈধী বাগ নিরূপণ! 

সংক্ষেপ ত ভষাছন্দে হইল বর্ণন ॥ 

জয় জয় গৌরকিশোর দীনবন্ধু । 

জয় নিত্যানন্দ রাম করুণার সিন্ধু ॥ 
জয় জয় ্ীন্দর ঠাকুর দ্য়াল। 

জয় মোর কুলনাথ পানুয়। গোগাল ॥ 

জীত্রীগোপালচরণ অতিলাধ। " 

নিত/ লীল। বর্ণিল নয়নানন্দ দাস ॥ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভর্তি রসকদন্ধে 
সপ্তম প্রকরণং ॥ 

অষ্টম প্রকরণ। 

শ্রকফ&। 

জ্লিচৈতন্ত পদ্বদ্বন্ং তবতাপ নিবারণং। 

শরণং তবভীতম্য বন্দেইহং কণি- 

* পাবনঃ ॥ 

জয় শচীতনয় পরম অবতার । 
যার কপাবলে প্রেমে পুরিল সংসার ॥ 

জয় জয় অবধোত শ্রীনিত্যানন্দ রায় ! 

যাহার করুণায় লোকে হরিগুণ গায় ॥ 

জয় জয় অদৈতাদি তভগণ বৃন্দ । 

অভিরাম সু'্দরানন্দ পরম আনন্দ ॥ 

বাঁরভূমি । [ ধর্থ ব্ষ। 

শ্রীবূপ গোস্বামীপদ করিয়া তাবন। 

সংক্ষেপে 'লেখিয়ে গ্রন্থে ভাব-তক্তি' 

০ ক্রম ॥ 

অথ তাবভক্তি' কথনং 

কষের স্বরূপ শক্তি শুদ্ধ সত্ব নাম।' 
শুদ্ধ সত্বাত্মবক হয় ভাব অভিধান ॥ 

সামান্ত লক্ষিতা তক্তি তারে ভাব 
রঃ কছি। 

আত্ম চিত্ত বৃত্তি বিশেষণ জানি তি ॥ 

অশ্রু গুলকাদি অল্প সাত্বিক দর্শন। 

চিত্তদ্রবরূপ হইল ভাবভক্তি কন॥ 

চিত্তদ্রব হেলে অশ্রপুলকাদি হয়ে। 

সেই বিকাররাঁপ প্রেমের জানি কছে॥ 
প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাবতক্তি লেখি। 

€প্রম হুর্ধ্যাংশু সাম্যভাক্ দেখি ॥ 
কুর্য্যোষয় পুর্বে যৈছে কিরণ দর্শন । 

প্রেমের প্রথম দৃশ্ত ভাবাঙ্কুর হন ॥ 
যথ। শ্রীমতঃ 

শুদ্ধ-সত্ব-বিশেষায্। প্রেম হৃর্ধ্যাংগ 
সাম্যভাকৃ। 

রুচিতিশ্চিত্ত মাস্থণ্য কদসৌ ভাব 

উচ্যতে ॥ 

প্রেমের প্রথম ভাব তন্ত্র মতে কহে। 

অশ্রুপুলকাদি সাত্বিক যায় উপজয়ে॥ 

তন্ত্রে যথা । 

প্রেয়ন্ত প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে 

সাত্বিকাঃ স্বর্পমাত্রাঃ স্থ্যরত্রাশ্রপুলক।- 

দয়; | 

নিত্যরূপে ভাব সদ। কৃত্রিম কারু নয়। 

কুষ্ বিধয় মনোবুত্তে প্রাহতাব হয় ॥ 



৮ সংপ্যা। ] 

আস্বাদ স্বরূপ ভাব স্বতঃ সুখময় |: 

কুষ্ণাদ্যন্ভব সুখ হেতুরূপ হর & 

রুষ্ণাদ্ির আদি পদে পরিকর লীল]। 

এই অর্থ গ্রন্থকার গ্লেষে গচাইল।॥ 

যথাণ_ 

বন্ধৃতঃ স্বয়মাস্বাদ্দ স্বর্ূপেব রতিস্্সৌ | 

কুষ্ণাদি কর্মকান্বাদ হেতৃতাং প্রতি* 
পদ্যতে ॥ 

স ভাব দ্বিধা । 

সাধনাতিনিবেশ হয় ভাবোৎপন্ন। 

কৃষ্ণ কুষ্ণভক্ত প্রসাদজ'জন্য | 

সাধনাভিনিবেশজ প্রায়িক ভাব নাম। 

তক্ত কৃষ্ণ প্রসাদজ বিরংলাদয়াখ্যান ॥ 

যথা। | 

আদ্যস্ত প্রায়িক শ্ুত্র দ্বিতীয়ো - 

বির্যলাদয়ঃ। 

তত্র সাধনাভিনিবেশজ বৈধী 

রাগমার্গভেদেন দ্বিবিধঃ ॥ 

তত্র বৈধির্যথ| | 

নারদন্ত ইকৃষ্ণকথাঁদ্ি গান শ্রবণ- 

স্মরণারদিনা যা রতিঃ ॥ যথা 

প্রথমে । 

তত্রানহং কৃষ্ণ কথাঃ প্রগধয়তাং 

ইত্যাদি । 

এবং 

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য স্িদো ইত্যাদি 
তত্র রাগান্ছগোখ ভাবা বথা পাদ্ধে 

ইথং মনোরথং বালাগুর্ধবতি নৃত্য 

ও উৎস্ুক!। 

জীতীকৃষ্ণতন্তি রসকদন্ব । ৪৭১ 

হরি গ্লীত্যা চ সব্বাং তাং রাত্রিমেবা- 

তাবাহয়ৎ ॥ 

বাল! রাধিকায়াঃ বিকৃতি রূপা ॥ 

অথ শ্রীকঞ্চততন্তক্ত প্রসাদজঃ ॥ 

সাখন ভজন বিনে আকন্মিক দেহে। 

যে সব জনার ভাব ভক্তি উপজয়ে ॥ 

রুষণ কৃষ্ণ ভক্ত প্রসাদজ জানি সেই। 
তাহার সাধক শ্লোক কহিল গোঁসাঞ্ী 
যথা-- 

সাধনেন বিন! যস্ত সহসৈবাতিজায়তে | 

স ভাব কুষ্ণ তপ্তক্ত প্রসাঁদজ ইতীর্্যতে 

তত্র রঞ্গ্রসাদজঃ । 

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদেন শুকদেবে যথ!! 
অথ তত্ক্ত প্রসাদজঃ। 

যথা নারদন্ত গ্রসাদেন প্রহলাদে শুভ- 

বাসন। ইতাদিঃ ॥ 

এবং তস্ত প্রসাদেন ধ্মব্যাধ নাম 

* ব্যাধস্ত শ্রীকষ্জ রতি্যথা হ্কান্দে ॥ 

নীচোপ্যুৎপুলকোলেভে লুব্ধকে। রতি- 
মচাতে ইতি ॥ 
অব্রে রতিতাবয়োঃ সমান পর্য্যায়ঃ ॥ 

তক্তভেদে সেই রতি পঞ্চবিধ হয়। 
বিবরিঞ্কা পশ্চাতে কহিব নির্ণয় ॥ 

এডব কহি ভাবাঙ্ুর নবধা লক্ষণ। 

ক্ষান্তি আদি করি যেবা গোসাঞ্ের 

বর্ণন ॥ 

যথা ॥ 

্ষাত্তিরব্যর্থকালত্বং বিরির্মানশূন্ততা। 
আশাবদ্ধ সমুখকঠা৷ নামগানে 

সদ] রুচিঃ | 



৪৭২ 

আসক্তিস্তৃগুণাথানে গ্রীতিস্তদ্বসতি- 

স্থলে । 

ইত্যাদয়োনুতাবাঃ স্ুর্জাতভাবাঙ্কুরে 

জনে ॥ 

তত্রক্ষান্তিঃ। 

ক্ষোতহেতাবপিপ্রাপ্তেক্ষাস্তিরক্ষু- 

ভিতাত্মতা। 

দীর্ঘছন ত্রিপদী। 

ক্ষাপ্তির লক্ষণ লেখি, রাঁজ। পরীক্ষেতে 

দেখি, 

প্রায়োপবেশন গঞ্গাতীরে। 

মনে করি একনিষ্ঠ, বিষুণপদে হৈঞা- 

বিষ, জীবন'বাসন। করি দূরে ॥ 

নাহিক বিষয়ে ক্ষোভ, নাহিক, 

জীবনে লোভ, 

কুষ্ণচলীল! করয়ে শ্রবণ । 

অন্য ক্ষোভ অভিলাষ, নাঠি সুথ বিলাস 

পরীক্ষিতে ক্ষান্তির লক্ষণ ॥১ 

নাহি ব্যর্থ একক্ষণে, কুষ্ণচনাম 

লীলা গুণে, 

সর্বেন্ধিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সাধন । 

বাক্যে করে সদাস্ততি, দেহে করে 

প্রণতি, 

হৃদে করে শ্রীমুত্তি ভবন ॥ 
হস্তে পরিচর্য্য কর্ণ, শ্রবণের এই ধর্ধ, 

কৃষ্ণ নাম লীলাদি শ্রবণে। 
নয়ন সফল সেই, কৃষ্ণমৃত্তি দেখে যেই, 

নাসিকাতে নির্দাল্য গ্রহণে । 

তৃপ্তি নাহি হয় কভ্, কৃষ্ণ কর্মে মজি 
রহঃ 

৬ 

বীরড়ূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

'মাযু ব্যয় কৃষ্ণকর্মে সদ] । 

অব্যর্থ-কাঁলতা এই. কহিলাম তোরে 

ভাই, 

অনাসক্তি'না হবে একদ! ॥ 

তক্তি সুধোদয়ে । | 

বাগভিঃস্তবন্তে। মানসান্ম রত্তস্তঘা 

নমন্তোইপ্যনিশং ন তপ্তাঃ ॥ ইতি 

অথ বিরকিঃ। 

বিরক্তিরিক্দরিয়ার্ধানাং স্তাদরোচকতা। 

স্বয়ং | 

দুম্তাজ সংসার 'এই, তেজিঞ বিরাগী 
যেই, 

রাজ্য স্থৃত্দারা ধন জনে। 

অশ্ব দোলাগজ গতি, বন্ধু বান্ধবে রতি, 

মলবৎ করি ঞ। তেজনে ॥ 

কষ্ণ-প্রাপ্তি অভিলাষে, ফিরে যেবা 

দেশে দেশে, 

সাধুজন। সঙ্গতি করি] । 

লোভ মোহ করি ত্যাগ, কুষ্ কর্ন 

অনুরাগ, 

বিরক্তি এই শ্রীকৃষ্ণ লাগিঞা। ॥ 

শুন তাহে বিবরণ, সকল পুরাণে কন, 

তবুত ব্লাজার উপাখ্যান । 

রাজ্য ধন দারা হত, সকল করিয়া 

ত্যক্ত, 

কৃষ্ণ বিন। নাহি বাগু। আন । 

পঞ্চমে। 

যোছ্স্তযজান দারস্থতান সুহদ্রাজ্যং 

হৃদ্দিস্পূশঃ। 

জহো যুবৈব মলবছুত্তমন্নেকলা'লস:। 



বীব্ুভূমি, পর্ঘ বর্ষ, ৯ম সংখ্য।, 
পৌষ, ১৩২১। 

গ্শ্রীভীম্মদেবের স্তব। (৬) 
ললিত-গতি-বিলীস-বন্তহাঁস- 

প্রণয়-নিরীক্ষণ-কল্সিতোরুমানা2। 

কৃতমন্মকুতবত্য উন্মাদান্ধাঃ 

প্রকৃতিমগন্ কিল যন্য গোপব্ধবঃ ॥ 

নীরব গাষায় হরি, যেন সুছু-হাস্য কি, 

ভীক্গদেবে সন্বোধিয়। বলেন, বচন, 

“হে ভীম্ম সকল: তত্ব জান বিলক্ষণ।। 

সর্বজ্ঞ হইয়। তবে, পার্থ-সারথির, ভাবে, 

ধল্পতি-লাভ তবে কেন পিপাসু অন্তর, 

এর চেয়ে আছে মের ভাব উচ্চতর ।” 

এ কথার প্রত্যুত্তরে, ভীম্ম ষেন কন তারে, 

. জানি গো জানি গে। আমি দয়াময় হবি, 

যেথায় তোমার প্রেম আছে সর্বোপরি । 

কিন্ত তার। অত্যন্ত, *মোর শক্তি-বহ্ভূততি, 
আমি যে কঠোর-চিত্ত সমর-বিহারী, 
সে ভাব ধরিতে হৃদে নহি অধিকারী । ৃ 

সারথীর ভাবে তাই, তোমারে পাইতে চাই, 
তবে তুমি সে ভাবটি জাগারে "হৃদয়ে 
কৃতার্থ করিলে মোরে অন্তিম পময়ে । 

গোপীগঞ্ছেষে আদর, করিয়াছ ব্রজেশ্বর, 
কোথাও তুলন! তার মিলেল৷ কখন 
সে লীল। ভাবিয়া চিত বিদ্দয়ে স্থগন। 



৪৭৪ 

ডি 

বীরভূমি। 

তব গতি স্থুললিত, বাস বৃত্যাদিক যত, 

দেহের বৈদপ্ধী যত করিলে প্রকাশ 

ধীর লালিত্যাদি ভার মানস-বিলাস 
অধরে মধুর হাসি, নয়নে কটাক্ষ-রখশি। 

এইরূপে দেহ মন বাকা চক্ষু দিয়ে 

আনন্দ-সম্মান,দিলে গোপীকানিচয়ে। 

অপূর্ব সদৃগুণ মত, তোমার প্রকৃতি-গত, 
গোপীদের তুম তাহা করিলে অর্পণ, 

তাহারাও দ্বিল তোম। সরবস্ব-খন। 

অপূর্ধ্ব গোপীর প্রেম তুল্য নাই তার 
উভয়তঃ সুখময় মহাবশীকার। ' «£ 

গোপীকা-বিলাসে তাই, যাতনার লেশ নাই 

অঙ্জুনের প্রেম-ফলে তব বশীকার ' 

সারথ্য ও.দীত্য কর্মে নিয়োগ তোমার । 

গোপী তব প্রেমাধীনা, * ব্যবহার-ৃষ্টি-হীনা। 

তব প্রেম-রসপানে উন্মত্ত হয়, 

স্বতাবতঃ লভিয়াছে তব গুণ-চয়। 

তাই তারা! তব সঙে, ' মত্ত রাস-রস-রঙে, 

শিক্ষা নাই তবু নৃত্য-গীত বাদ্য-রত 

তোমার ভাবেতে শাসি হৈল উপস্থিত । 

অতিশয় য়ন্দ য!র।, সাযুজ্য লভিল তার', 

অতি উচ্চ যারা তার্র। লতি প্রেমধন 

পাইল তোমায় ব্রজজে ব্রজেন্দ্র-নর্ণন। 

আমি মধ্যবর্তী তাই, অন্তিম কাঁলেতে চাই 

_ পার্থ-সারথীর রূপে প্রকাশিত হয়ে 
নিয়ত বিরাজ কর আমার হৃদয়ে ॥ 

[ পর্থ বর্ধ 
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শ্্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। 
( মধ্যম অষ্টুম পরিচ্ছেদ | ) 

শ্রীরামানন্দ রায় মিলন" 

“প্রভু কহে এহোবাহ আগে কহ আর। 

রায় কহে কৃষে কর্মার্পণ সাধ্যসার 1 

তু পৃর্ববাক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! 'যখন ইহার আগ্রে বদি কিছু থাকে তাহ! 
বলুন, এই কথা বলিলেন, তখন শীরামানন্দ রায় শকুষে কর্মার্পণকে সাধ্যসার- 

রূপে নির্দেশ করিলেন, এবং ্রীমস্গবদগীতার একটা শ্নোকের দ্বারা নিজের 

মতের সমর্থন করিলেন। বাক্যটা যথা _ঞীমদ্ভগবদগীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্ত" 
বিংশতি শ্নোকে অর্জুনঃ গ্রতি স্রীকুষ্ণ-বাক্যং 

যৎকরোধি যদশ্নাষি যজ্ছুহোপসি দদাসি বৎ 

যত্তপপ্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুঘ মদর্পপম্ ॥ 

হে কৌন্তেয় স্বভাবতঃ ক্সীক্রতোব। বং কিঞ্চিৎকর্ম করোধি, যৎ অগ্নাসি, ষৎ 

জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি তৎ সর্ববং মদর্পণম্ যথাস্তাৎ তথ! কুরুঘ। 

হে অঙ্জুন, যেরূপ কর্ম রুরিলে কর্ম আমাতে অরূ্ণযোগ্য হয় তুমি সেই 
রূপে যাহ। করিবে যাহা ভোজন করিবে এবং যাহ হোম করিবে ও যাহা দান 

ও তপস্য। করিবে, সেই সমুদ্দয় আমাতে,অর্পণ কর। 
শ্ররামানন্দ বায় প্রবৃতিমার্গে ভক্ত যেরূপ উপায়ে উন্নতাবস্থা লাত 

করেন সেইটা কীর্ভন করিলেন, কিন্তু প্রভূ ইহাকে বাহ্ কহিলেন। বাহ 

কহিবার হেতু শ্রীকৃ্ণে অর্পিত বর্ম কর্মহ, ইহা ভক্তি হইতে পারে ন]। ভক্তি 
ভিন্ন অন্তর নির্মল হয় না, নিম্মল হাদয়ই গ্রীকৃষ্ণের আসন হয়। কর্্দ অপণ 

করিতে হইলে কর্তীর জহঙ্কার গত হয় না বরং আরও বন্ধমূল হয়, ইহাতে 

হুক্তি মুক্তি আপনি আসিয়া! উদ্দিতা হন, ইহু! ভক্তির সাক্ষাৎ সাধন নয়? তবে 

অসাক্ষাৎ সাধন বলিতে পার। যায় । যখন শ্রানারদ শ্রীবেব্যাসকে কহিরা- 

ছিলেন যে নিরপাধি জ্ঞান যদি তক্ি-বঞ্জিত হন*তাহ। জীবকে ীরুফো ম্মুখ 
করিতে পারে না, কর্মের কথ! ত স্বতন্ত্র। কারণ *ভ্ররুফে কর্ম্নাপণিমন্ত” ইহা 

কম্মা বলিতে পারেন, তক্ত বলিতে পারেন না % কারণ ভক্ত শ্রীহরিসেব! তিন্র 

আর কোন বন্দ দেখিতে পান না দেখিলেও তাহাকে *যারিক বা স্বপ্র-দৃষ্ট মনে 

করিয়া থাকেন। তবে শ্রীক্জে কর্ম(প্ণ করিলে সে কশ্খ বিফল হর ন1। পরম 
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পৃজ্যপাদ দ্লিচৈতন্ত-দাস শ্রীজীব গোস্বামী ফুট্সন্দর্ভে কর্ম সম্বন্ধে মীমাংস! 
করিয়াছেন যে, “কৃবিরন্ নিক্ষলত্বং” যেষন কৃষকের। ভূমি কর্ষণ করিলেন, 

তাহার পর বাঁজও রোপণ করিলেন কিন্তু অনাবৃষ্টি কি! বস্ার ঘ্বারায় যদি 

শল্য নষ্ট ইয়া যায়, তাহ! 'হইলে যেমন কৃষকের তাহ।'হইতে ফল পান না 

সেইরূপ কর্দের ফল যে অবশ্ঠম্তাব্ট তাহ। বলিতে পার! যায় না) কারণ বি্য্বি- 

রূপ ধধন হত হইলেন, ত্ব্ট! তখন এই বলিয়। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন 

“ইন্রপঞ্জে! বিবর্ধন্ব মাচিরম্ জহিবিাদ্িষম্” কিন্ত উচ্চারণ ভেদ হওয়ার ত' ইন্ছের 
বিনাশ হইল ন। বরং তাহারই অধঙ্গল হইল । কোথায় বৃত্র, ইন্দ্রকে বিনাশ 

করিবেন, না তাহার বিপরীত হইল! ইন্দ্রই বৃত্রান্থুরকে বিনাশ করিলেন, 

ষ্টার মনের ভাব ত তাহ! নহে তবেই দেখা গেল কর্মে বিশ্বাস নাই।' তবে 

এই কর্ম যদি তক্তাঙ্গ জড়িত হন। তাহ! হইলে 'কর্খ বন্ধনের কারণ হন না। 
অজামিল “ত” মৃত্যুকালে শ্রিনারায়ণকে ই্টদেব বলিয়। স্মরণ করেন নাই, 
আপনার কনিষ্ঠ 'পুত্রকে যমযন্ত্রণায় অধীর হইয়া অক্ফুট' স্বরে আহ্বান করিয়।- 
ছিলেন, তাহাতে শীবিষুদূতের আগমন হইল, যথা» 

দুরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং মারায়ণাহবয়ন্ 

প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈ রাজুহা বাঁকুলেন্িয়ঃ। 
নিশম্য ভিয়মাণস্ত মুখতে। হগিকীর্ভনম্ 

ভতুর্নাম মহারাঙ্জ পার্ধদাঃ সহসাপতন্্॥ 

ইহাতেই প্রীশুকদেব গোম্বামী কৈমুত্য-সায়ে বলিতেছেন । বথা-- 

জিয়মাণো হবের্ণায গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ |. 

অজামিলৌপ্যগাদ্ধাম কিযুত শ্রদ্ধয়াগৃণন্ ॥ 

ধদ্দি মৃতাকালে পুত্রব্যাঙ্জে অস্ফুট হুন্িনাম করিয়া অজামিল সদগতি পাই- 

লেন, তবে যাহার! মৃত্যুকালে প্রকাশ করিয়া, যাহারা শ্রদ্ধা করিয়া কিবা 
যাহারা সর্ববদ1 শ্রীহরিনাঁম ভক্তিভাবে কীর্ডভন করেন তাহাদের উত্তরোত্তর 

গতির বিষয় আমি জানি না, তবে এই বপিতে পারি তাহার! শ্রীহরির এবং 

প্লিহরি তাহাদের হন। পাছে জীব এ বিষয় অসম্ভব মনে করেন তাহার জগ্ত 

বলিতেছেন। 

“ইতিহাস মিমং গুহাং ভগবান্ কুম্তসম্ভবঃ 

কথয়াম][স মলয় আসীনে। হরিমর্চয়ন্” 

এই অঞ্াষিলোপাখ্যান ভগবান্ অগন্তাদেব মলয় পর্বতে শ্রীহরি পুঁজ! 
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করিতে টির কীর্ডন করিয়.ছিলেন। যদ্দিও অজাঁমিল ও শশুকদেবকে 

জ্ানিগণ কূপাসিদ্ধ বলিয়াছেন, তাহ! হইলে ও সেই কপ একটি "দ্বার ভিন্ন 

প্রকাশিত হন না, স্ুধ্যদেবকে . যেমনু পূর্বাকীশকে দ্বার করিয়। উদয় হইতে 
হয় সেইরূপ । 

“তিক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল” 

যেমন ঝরণার জল্ নদীর আশ্রয় ব্যতিরেকে স্থিতিলাত কিন্বা! কাহাকেও 

পবিত্র করিতে পারে না সেইরূপ জ্ঞান ও কম্্ব ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত আপনি 

পবি্রত| লাভ করেন না, অন্ঠকে কোথা হইতে পবিভ্র করিবেন। যথা ভধর 

স্বামি গ্রভূপাদ শরীব্রহ্গস্তবের টীকাঁয় লিখিয়াছেন। : 

“সরস ইবনিঝ রাণাম্” 

তবেই দেখা গেপ্ কণ্ধ কম্গার্পিত হইলেও তাহার ভোগ যায় না, বন্ধনের 

কারণ, তাহাও যায় না কারণ জীধের স্বরূপ ভ্রীকফ্ের নিত্যদাস, তাহার 

স্বতন্ত্রত। নাই, তাহার ল্মাশ্রয় বৃন্দাবনবিহ।রী নটবর মদনঙ্রোদন, শ্যামনুন্দর, 

তিনি নিজে যদি স্বতন্ত্র, মনে করেন, তবে তাহা ভ্রম-বিলসিত মাত্র ; তাহা 

হইলে ভ্বীবের স্বাতন্ত্র থাকে কই? তাহার ইচ্ছামত ত কোন কার্ধ্য 
হয় না, ক্রীড়াপুত্তলিকার মত মাদার অধীনে থাকিতে হয়, বদি মায়া 
আমাদের মত বহিম্মুথ মাপ্িক কর্মপরতন্ত্র জীবকে দ্প্ত না দিতেন তাহা 

হইলে আমাদের সেই নিত্যপ্রভূর দিকেও লক্ষ) হইত না। আর ও দেখ 

যায় কষে কম্ম অর্পণ করিলে যদিও কর্মটী কুষ্ণে সংযোগ করিলাম তাহ! 

হইলে আমি তাহ হইঠে দুরে চলিয়া আমিলাম, অর্থাৎ আমি আবার 

অহংতত্বে ফিরিয়।৷ আসিলাম। তবেই দেখা গেণ কন্ম কৃষ্ণেরই। একজনার 

বন্ততে একজন ধদ্দি কতৃত্ব করেন তাহ) যেমন মিথ্যা হয় সেইরূপ আম!- 

দেরও কর্মে কর্তৃত্ব ভাব মিধ্য/। কারক সাধারণত: কর্তা, কর্শ, করণ, 

অপাদান, অধিকরণ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত; বেদে এই পাঁচটা কৃষ্েতে প্রত্যক্ষ 
করাইয়াছেন, তবে জীব যার্দ কৃষ্ণ-সন্বন্ধ-বিহীন করিয়। তাহা! আপনাতে 

আঙোপ করেন তবে তাহাঁও বিকারী রোগীর আচৈতন্তাবস্থার সদৃপ। আমরা 

বিচার করিলে দেখিতে পাই শ্রীকষ্ণই জগতের বর্তী, তাহার আশ্রয়ে ও কর্তৃত্ে 

জীব কর্ম করিয়া থাকে | জ্ীকৃষ্ণের দ্বারা বিশ্ব-রাজ্য ও ভক্ত রাজ্যের পুষ্টি 

করে, ভ্ীকৃষ হইতে ষ্স্থিতি লয় হয়, লয়ের পরও বশ্ব শ্রীকষ্ণে অবস্থান 

করেন, শ্রকুষ্ণ কর্তৃকই এই বিশ্বের ভোগ সিদ্ধ হইয়া আছে *তবে শ্রীরুষে 
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কর্ধার্পণ করিলেও প্ররৃস্তাবস্থায় ভগবং স্ব ধাকায় সে কর্ম জীবের তত 
বন্ধনের কারণ হয় না,*তাহার দ্বারার় ক্রমে ক্রমে কর্মত্যাগই হইয়। থাকে 

এইটা শ্রীকৃষ্জ-সব্বন্ধের গরীয়ান্ মহিম1। 

যৎ করোষি যদস্বাধি যজ্জুহোসি দদাসি ফং" 

যৎ তপস্যসি কৌন্তে্র তৎকুরুঘ মদর্পণম্ | * 

“এহোত'ভক্তের বাক্য নহে ব্যতিচারী”” 

শ্রীভগবান বলিতেছেন অর্জুন আমাতে কর্ম অর্পণ কর।" কিন্ত ক্রিয়াটী 
“কুরুঘ” আত্মনে-পদী হওয়ায় এ কর্ম্েতে তোমার বিন অহংকার থাকিবে, 

ততদ্দন আমার সম্প্রদান-যোগ্য নহে, আবার অহংকার বাইলেও অর্পণ-ক্রিয়া 

থাকে ন।' এই ভন্য অজ্জ্ুনকে কৌন্তেয় বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, € কুস্তীর 
অপত্য পুমান্ অর্থে ফেয়) অর্থাৎ কুন্তীকে মরণ করাইতেছেন, অর্থাৎ কুস্তী 

দেবী যেমন শামাকে আয়ত্ত করিয়াছেন, সেইরূপ কর, অর্জুন যখন তুমি 

কার্য কর, ভোজন কর, এবং হোম কর, দ্ানও তপস্যা কর তখন ষেমন 

আপনার সহিত তোজনাি বাঁপারকে পৃথক্ মনে কর না, অথচ কর্মমও 

কর এবং সেই কর্মে যেন অহং.ততটা মিশাইয়া! থাক, মুখ ভোগ্ন করিলেও 

তুমিত খের নাম কর না, আপনারই নাম করিয়া থাক, পদে গমন করিলে 
তুমি বল আমি চলিলাম, কর্ণে শ্রবণ করিলে তুমি বল আমি শুনিলাম, সমস্ত 

ইঞ্ত্িয়ের ব্যাপারে আপনাকে যেমন অভিন্ন ভাবে মিশাইয়। দিয়াছ' সেহরূপ 

তোমার ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার যাহাতে আমাকেও এইরূপে দিতে পার 

তাহার চেষ্টা কর, তোমার জননী কুস্তী-দেবীর অনুকরণ কর,' অর্থাৎ 

তক্তাশ্রয় কর, এবং এই নাম কীর্তন ও স্বরূপ ধ্যান কর। 

শ্রীকুস্তীপ্েব্মীর স্তব। 

“কুষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী-নন্দনায় ৮ 

নন্বগোপকুমাবায় গ্লোবিন্দায় নমোনমঃ। 

' “কৃষে কল্মার্পণ সাধ্যসার” 

অর্থাৎ যাবতায় কন্ম কষে অর্পণ 1 বিষয়ে) সাধ্য যে রাধা প্রেম তাহ] ভজনের 

সার অর্থাৎ উপাসনার শিরোনপি। 

প্রভুও বলিলেন, একবারে প্রকুত বস্ত না বলিয়া তাহার উপাদেয়টী সাধন 

ঘ্বারায় বিশেষ করিয়া “বল,। দুঃখের বিষয় না বলিয়া সুখের মাধুর্য বর্ণনা কর! 

যার না। শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ।. 
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এসবা-ধর্ম | 

কাল-চক্রের কুটিল আবর্তে, শারত-জননীর ছূর্ভাগাক্রমে অধুনা যেমন 

সমস্ত বিষয়েই আমরা অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি, সেইরূপ টসবা- 
ধরৃন্নর মাহাত্ব্যও আমাদের সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত 

হুইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে গ্রশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ 
ও বিলাপিতাই সর্বাগ্রে আমাদের ৃষ্টিগথে গতিত হয়। অবশ্ত এমন কথা 
বলা আমাদের উদ্দেশ্ত নহে, যে প্রাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিই 

ধার্মিক নহেন, সেবা-ধর্দের মর্ম কেহই অবগত নহেন) তবে একথা দঢ়তার 
সহিত বলিতে পার! যায় যে পাশ্চাত্যশিক্ষায় প]ুয়ই আমাদের জাতীয় ধর্ম 

কিছু মলিন হইয়! উঠে। গ্রতীচ্য দেশের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ধশ্ম 
কর্ম প্রভৃতি অনেকাংশে আমাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 

অতি প্রাচীন কা হইতে আমাদের সমাজে সেবা, ধর্বের প্রধান অঙ্গরূপে 

প্রচলিত আছে । কুললক্ষীর! পতিসেবা, শ্বশুর, শাগুড়ীর সেব! প্রভৃতি গুরুজন- 

বর্গের সেবা করিয়া আপনাদের জীবন ধন্য মনে করিতেন, পুরুষগণ 
পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, আত্মীয় স্বজনের সেবা করিয়া! কুতার্থ হইতেন। এই 

সেবা-কার্ধ্য প্রতিনধির দ্বারা সম্পাদন কর। চলে না। স্বয়ং না৷ করিলে কোন 

কার্ধাই সেব। বলিয়া গণা হয় না। * 

পিতা বা মাতার পীড়ার সময়ে তাহাদিগকে ওষধ পথ্য প্রদান, তাহা" 

দিগের মপমৃত্রার্দি' পরিষ্কার, সম্তানকে স্বহত্তে করিতে হয়; ইহাই পিতা মাতার 
সেবা; বৃদ্ধ স্থবির পিতা মাতার প্রত্যেক কাধ্য 'সস্তানের স্বহস্তে সম্পাদন 

করার নাম পিতা মাতার সেব!। যদি কেহ এ সকল কার্য্যের জন্য দাস দাসী 
নিয়োগ করেন অথবা" অগ্ঠের উপর ভার দিয় নিশ্চিন্ত হন তাহা হইলে 

পিতা মাতার সেবা! করা হয় না; পিতা প্মাতাকে পালন করা হয় মাত্র। 

স্বামীর সমস্ত প্রয়োজনীয় কাধ্যই পত্বীকে স্বহস্তে: করিতে হয়, ইহা 

আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রথা। স্বামীর এঅন্ঠ আহার্ধ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করা, 
তাহার জন্য শধ্য। রচন] কর! পাদপ্রক্ষালনের ঞন্ত স্ুশীতল জল আনিয়া 

দেওয়। গ্রভৃতি পতির ধাঁবতীয় বররয্য হষ্টচিত্তে সম্পাদন কর! পতিব্রত। রমণী- 
দিগের একান্ত কর্তব্য। এই পতি-সেবায় প্রতিনিধি নিয়োগের রীতি নাই। 

কেবল পতি-সেবা বলিয়৷ নহে, দেবতা-সেবা, আেতিথি-সেবা। দীন হীন দ্বারস্থ 
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ভিক্ষুককে 'মন্ন বন্্র রান গ্রভৃতিও গৃহলক্মীদিগাক শ্বহন্তে করিতে হয়। ছুঃখের 
বিষয় «একে একে নিভিছে দেউটি” পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতে 
একে একে সমস্ত প্রাচ্য সভ্যত। সমস্ত প্রাচ্য রীতিনীতি লয় প্রাপ্ত হইতেছে। 

গোপালন এবং গো-সেঁবার মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য আছে। , গাভীকে 
যথ!-সময়ে খাদ্য ও জল দিবার *'জগ্ অথব। গোশালা পরিক্ষার করিঝার 

জন্ত বাহার? দাস দার্সাঁ নিয়োগ, করেন, ত্রাহার! গোপালন করেন কিন্ত 
যিনি স্বহস্তে 'আহার্ধ্য প্রদান করেন, গৌশালা পরিমার্জন করেন, তিনি 

গো-সেবা-্ধ্্ম পালন করিয়া প্রণাঁ অর্জন কৃরেন। হিন্দু-নারী গো-সেবা- 
পরায়ণা হইবেন বগিয়া প্রাচীন আধ্য খধিগণ পগো-পাল ব্রত?” বা গাভী- 

পুজ। প্রবর্তন করিয়! গিয়াছেন! বৈশাখের প্রচণ্ডাতপতাপে যখন তৃণদল 

গুফ হইয়] যায়-ময়দানে যখন জলাভাব হইয়1'উঠে, €সই সময়-__মৃছাবিষুব 
ংক্রান্তি হইতে বৈশাখী সংক্রান্তি পর্য্যস্ত অষ্টম, নবমবর্ষীয়৷ হিন্দু বালিকার 

“গো-পাল ব্রতগ বী গো-সেন্কা পদ্ধতি দর্শন করিলে শ্বঁতঃই পুলকিত হইতে 
হয়। স্বহস্তে গাভীর জন্ত নবীন তৃণদল সংগ্রহ, গাভীর পদধৌত ও গাত্র 
মার্জনা করিয়। দিয়! গলবন্ত্রে জোড়-হস্তে যঞ্জন প্রার্থন৷ করে 

“গোপাল গোকুলে বাস, গাভীর মুখে দিয়ে বাস, 
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস” 

তথন মনে হয় ধন্ত আধ্য খধিবুন্দণ কি সুন্দর ভাবে সাংসারিক ক্রিয়। 

কলাপে পর্য্যস্ত ধর্মভাব বিমিশ্রিত করিয়া! গিপাছেন! প্রাচীনকালে 

ধনবানগণ এমন কি মহারাজচক্রবর্ভীরাও গো-সেবা করিতেন'। স্ুর্ধ্য- 
বংশীষ্ধ নরপতি দ্রিলীপের গো-সেবার বপন! কালিদাসের রঘুবংশে বিবৃত 

হইয়াছে। 
আশ্বাদবস্তিঃ কবলৈভ্ণানাং রা ংশনিবারৈশ্চ। 
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স ত্মাঃ সম্রাট, সমারাধনতৎপরোইভূৎ ॥ 
স্বিতঃ স্থিতাঁমুচ্চলিতঃ 'প্রযাতাং নিষেছুষীমাসনবন্ধধীরঃ। 
জলাভিলাবী জলমাদদানাং চ্ছায়েবতাং ভূপতির্বগচ্ছৎ ॥ 

গার ম্বাছু তৃণগ্রাসে, গান্রকুয়নে দঘংশনিবারণে ও যথেচ্ছগমনের 

অনুরোধে, সেই সম্রাট তাহার পরিচর্য্যায় রতগ্রীকিলেন। দাড়াইলে দশড়াইয়।, 
চলিলে চলিয়া, বসিলে আনে স্থির হইয়।, জলপান করিলে স্বয়ং জলপানে 

ইচ্ছুক হইয়া ভুপতি তাহার আ্ন্থগমন করিতে লাগিলেন।” 
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যিনি আদেশ করিপে শতাঁশত পরিচারককে গো-পালনের শন নিষুক্ত 
করিতে খু গারিতেন, সেই খহারাজা দিলীপ শ্বয়ং বনে বনে গো-রক্ষায় 
গাভীর অনুসরণ করিয়। বেড়াইতেন ; 'গোশালা শ্বহস্তে পরিমার্জন করিতেন। 

ব্ররূপ ন। কৃরিলে তাহার সেবাধর্শ পলন হইত না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের 

ধনবানের প্রত্যহ হ্বয়ং গো-শালার তত্বাবধারণ করিতেন, ভৃত্যের উপর ভার 

দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, না। ধনকুবের-গৃহিনীরাও স্বয়ং রদ্ধন করিয়া পতি 

গুক্ত অতিথি অভ্যাগতকে তোজন' করাইতেন। বুশুই ত্রাঙ্গণ ব1 ত্রাহ্মণীর 
মুখাপেক্ষী হইয়া! বসিয়া থাকি তেন, না, অতিথি এবং স্বামী পুত্রকে স্বয়ং বন্ধন 

করিয়! না খাওয়াইলে পাপ হয় এইরূপ ধারণা এখনও পাশ্চাত্যসভ্যতালোক- 

শন্ত অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে। দেবীরূপিণী ,গুহলক্ষীগণকে সেবা-ধর্ঘ 
শিক্ষা দিবার জন্য, রন্ধনাদি কার্ধ্যে পারদর্শিনী করিবার অভিপ্রায়ে মহাভারত 

পুরাণাদি ভক্তভাবুকগণের রচিত মহাকাব্য-সমূহে দেখিতে, পাওয়! ধায় 

জগত-জননী বিশ্বরূপিনী' জগতবর্রা স্বয়ং অন্দারূপিনী, হস্তে বিশ্বমানবকে 
অন্নব্ঞ্জনদানে ব্যাপৃত। 1 রাঙ্গনন্দিনী, রাজন্ুলবধূ, বাজরাণী হইয়া'ও 
সীতা দ্রৌপদী প্রসূতি প্রাচীন মুহিলাগণ রম্ধন-কার্ষ্যে দক্ষ ছিলেন। রাজকন্ধ! 

সাবিত্রী স্বেচ্ছায় নিধন স্বামীর*সহিত বনবাসিনী হইয়া * গৃহকার্ষ্যে নিপুনতা - 

লাভে কুতার্থ হইয়াছিলেন। 
এই সেবা-ধর্ের অন্তরালে একটি সুন্দর ভাব নিহিত আছে। বাহার 

আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম, তাহাদের সুখন্বচ্ছন্দতার প্রতি আমি যেরূপ 

দৃষ্টি রাখিব অপরে কখনই সেরূপ পারিবে না। কিসে তাহাদের সন্তোষ, 
কিসে তাহাদের বিরাগ তাহ বুঝিয়া আমি যেরপা কার্য করিব অন্টে 

কখনই সেরূপ পারিবে না। সেবা-ধর্শের ইহাই মুলকুত্র । এই সেবা-ধর্টে : 
যেরূপ 'আস্তরিক অনুরাগ" প্রকাশ পায়, আর কিছুতেই সেরূপ পায় না। 

"আপনার সুবিধ। অন্ুবিধ। সুখ অসুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়। আমার প্রিয়তমের 

মনস্ষ্টির জন্য পরিশ্রম করিয়া! যে বিমল আনন? লাভ করিব, সে আনন্দ লাভ 

অন্ত অন্য উপায়ে ছুন্নভ। সেই অতুল নীয় াননদই সেৰাকারার, একমাত্র 
পুরফার-_সেবা-ধর্মের পুণ্যফল। | 

কবিরা প্রেমকে দুইভাগে বিভক্ত নি রা *ত্বদীয়তা-ময়” এবং 

“মদীয়তা-ময় 1৮ ত্বদীয়ত। অর্থে--আমার যাহা কচু আছে সকলি 

তোমার-_ আমি স্বয়ং তোমারই। তোমার অঅস্তোষ-সাধন, 'প্রীতিবর্ধন 
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করিতে পারিলেই আমার জীবন সার্থক, [ঢমি আমাকে এক্টাস্ত আপনার 
করিয়! লও, ইহাই তদীয়তাময়ের মর্্। আর' মদীয়তা-ময় ইহার জম্পুণ 
বিপরীত-_ আমি যাহারই হই না কের্ন-তুমি আমার তোমার বথা-সব্বদ 

আমার, আমার প্রীতি-সাধনে তুমি সর্বদা সচেষ্ট থাক ইহাই মদীয়তার মুণ 

নুঝে ; বল! বাহুল্য যে ত্বদীয়তা স্বার্থ-শৃন্য আর মদীয়তা স্বার্যুক্ত। ত্বদীধা- 

ময় প্রেম নিবৃত্তি-মার্গ সার মদীয়তাময় প্রেম প্রবৃতিমার্গ। আমাদের 
দেশের প্রাচীন মহাত্বার৷ এই ন্রিতিমূলক ত্বদীয্রতাময় প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গিয়াছেন। যাবতীয় সেবাধন্্ এই ভবের উপর নির্ভর করিতেছে। 

অ|মর! ঈশ্বরকে এই ত্বদীয়ভাবেই পূজা উপাসনা করিক' থাকি। সেই জন্যই 
রোগীর দেব।, আতুরের' সেবা, গুরুজনের সেবাকে আমর] পুণ্য কার্য বলিয়৷ 

মনে করি! কেন না ইহা হইতেই আমর! দেবসেবাঁর পথ জানিতে পারি, 

মুজির উপায় দেখিতে পাই। 
পাশ্চত্য দেশসমূহে অধুন! ত্বদীয়ত অপেক্ষা মদীয়তারই প্রাধান্ত অধিক। 

সে দেশে পত্থীও সম্পূরূণে আপনার হইতে পারেন না। সেই জর 

পত্বীর অনেক কাধ্যে পতির" হস্তক্ষেপ কফরিঝার অধিকার নাই । পত্রী বাদ 

গোপনে কাহাকেও'পঞ্জ লেখেন অথব! পত্বীর' নামে য্দি কোন স্থান হইতে 

পত্র আসে সে পত্র পাঠ কর] পতির পক্ষে অন্ঠ।য়। পাশ্চাত্য-সমাজে পতা ও 

পত্বী পৃথক ছুইজনা, পতি পদবীর মধ্যে কতকগুলি সর্ভ থাকে যতদ্দিন পতি 

সেই সর্তগুলি পালন করেন, ততদিন পত্বীও তাহার সর্ত পালন করিতে 
বাধা । কিন্ত পি ষদ্দি সে সর্ত পালন না করেন তাহ) হইলে পত্বী ও আপ- 

নার সর্ত পালন,.করিভে বাধ্য নহেন, এমন কি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াও পত্র 
পঠির নিকট হইতে পৃথক হইতে পারেন। যে দেশে সামাজিক বন্ধন 

এই প্রকার--এত শিথিল, সেই দেশে ত্বদীয়তার প্রভাব নাই নিন বোধ 

হয় অতুযুক্তি বয় না। 

ভারতের হিন্দু-সমাজে যুত রকম কুসংস্কার প্রবেশলাভ করুক না কেন' 

এমন ত্ব্দীর়তার ভাব জগতের আর কোন দেশে আর কোন সমাজে পরি- 

লক্ষিত হয় না। এমন পতি পত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন জগতের আর কোথাও নাই। 

এ বন্ধন জন্মঙন্মাস্তরে ছিন্ন হয় না, ইহাই পতি পত্বীর বিশ্বাস। সেইজগ্ন 

এখানে ত্দীয়তার পূর্ণ রাজত্ব। তুমি আমায় ভালবান ব| না বাস আছি 
তোমায় 'ভালবাসিবই, $&মি যাহারই হও, তুমি আমার হও বা না হও আমি 
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তোমারিই)* বেদ-বিভাগ-কর্তা "অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও মহাভারত প্রণেতা 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার মহরি কুষ্দ্বৈপান বেদব্যাসু অন্যান্য গ্রন্থে সেবা- 
ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াও যেন তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়াই সেব। 

ধর্ের পূর্ণ মহাত্ম্য কীর্ুন করিবার জন্য অত্যুৎকষট .ধর্মকাব্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমস্তগবদৃগীতায় , প্রতি ছত্রে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি 
অধ্যায়ে কেবল ্বদীয়তা-ভাবপূর্ণ উপদেশবাণী । কেবলমাত্র সাব্নস্ট্রীন 

নিঃস্বার্থভাপুর্ণ জমূল্য সেবা-ধঙ্ের . উদ্্ব [চত্র'অস্কিত করিবার জন্যই 
ব্হ্মবৈবর্ত পুরাণের স্থষ্টি, ব্রদ্ধ-বৈবর্ত পুরাণে, দেখ! যায় ভগবান শ্রীকষ্ণের 

আদর্শ চরিত্র অন্তান্ত সদ্-গুণাবপিতে বিভূষিত থাকিলেও সেব'-ধর্মই যেন 

তাহার 'জীবনের মূল উদ্দেগ্ত ! বাল্যে গো-সেবা, নন্দ যশোদার প্রতি 

অলৌকিক ভক্তি, প্তৃ*্মাতৃঃসেব। নন্দের বাধা কাঁষ্ঠপাছকা মস্তকে বহন, 
পিতার আজ্জায় গোচারণ, যশোদার শৃঙ্ঘলে বন্দীকৃত, অন্য দিকে গো-সেবা, 
পাখাল বালকগণের সহিত বন্ত সুমিষ্ট ফল আদান প্রদান» স্বন্ধে আরোহণ- 

আদি বন্ধুবান্ধবের সেব], গোপীগণের সাহিত্য নিত্য গীত-হান্ত-পরিহাসে 

তাহাদের সেবা, কৈশোরে কংস 'নিধন করিয়া দেবখকী বন্দেবের সেবা, 

বিদ্যাশিক্ষার ব্যপদেশে শিক্ষ কও ্রাহ্মণা্দির সেবা, দ্বারকায় রাজ্য-স্থাপন 

করিষ্! প্রক্কতি-পুগ্রের সেবা, পত়্ীগণের সেবা, পাঞ্বের সহিত সথো 

উহাদের সেবা, এইরূপে তাহাব্র কশ্মমূয় জীবন সেবা-বন্শেরই অভিব্যক্তি । 

অন্যদিকে নন্দ যশোদার সেই ভগবানকে পুক্রতাবে সেবা? রাখাল বালকগণের 

দাস্ততাবে সেবা, পাগুবগণের সথা-ভাবে তাহাতে আত্মসমর্পণ পূর্বক সেব। 

আর সর্ধবোপরি ব্রজ্-গোপীগণের একাস্তিক ভগবৎ সেবা । র।স-লীলায় তগ- 

বান যখন গোপীগণকে গৃহে প্রত্যাবর্তন,কর্ণ য় স্বামী, স্বর শ্বশুর, অতিথি 
অভ্যাগতের সেবার জন্ত মমহুরোধ করিতেছেন তখন গোপীগণ জোড় হস্তে 

গ্ললগীকতবাসে বলিতেছেন ভগবন আমরা গৃহে আর প্রত্যাবর্তন 

করিব না, গৃহে আমাদের বথার্থ সেবা-ধন্ম প্রতপাদনের সুযোগ নাই, কারণ 

স্বামী-সেবায় নিযুক্ত থাকিলে শ্বশ্জ শ্বশুরের সেবার, ব্যাঘাত ঘটে, শব শ্বশুরের 

মেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতিথি অভ্যাগতের সেৰা হয় না) মোট কথা এক 
সঙ্গে সকলের সেবা অসম্ভব বলিয়। সেবাধর্ম আমর1 সম্যক প্রতিপালন 
করিতে সমর্থ হই না। সেবা-ধর্ম সাধন করিয়া আমাদের যনঃপুত হয় না, 
সেই জন্ত একাধারে যখন তুমি স্বামীঃ যখন তুমিই পুত্র, তুমিই শব্ধ শ্বঙ্জর 
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অভ্যাগত। অতিথি ব্রাঙ্ষণ চগ্ডাল স্থাবর প্র্গম সব, তখন প্রাণপণ যত্বে ওএ 

এঁকান্তিক ভক্তিসহক্ণরে তোমার সেবা করিলে আমরা বথার্থ সেবা-ধর্ব 

পালনে সক্ষম হইব, আমরা 'বথার্থ নাঁরীঞ্জনোচিত,সকল গুণের "আঁধিকারা 
হইতে পারিব। বঙ্গের খ্যাতনাম। সংঙ্গীত-রচক নীলক যুখোপাধ্যায় ব্র্- 

গোপীদের সুখে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিতেছেন-_ 

ূ “আমরা মুক্তি চাইনে হরি 

আমরা আসিব যাইব চরণ 

সেবিব এই ভিন্কা করি।” 

এমন ত্বদীয়তা-ভাব কি আর অন্তক্র সম্তব হইতে পারে? ভগবস্তক 
কবি জয়দেব গাহিয়াছেন £-_ | 

ত্বমসি.মম ভূষণম্, ' ত্বমসি নম জীবনম্, 
, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্রম্। 

চণ্ডীদাস গাহিক্সাছেন-__ 

বধুর্কি আর বলিব আমি " 

জনমে জমে *. ,জীবনে মরণে 
প্রাণনাথ হইও তুমি। 

অন্যত্র-- 

তুমি সে গলার হার! 
তুমি-স্বর্গ মর্তয, পাতাল পর্বত 

তুমি সে নয়ন তার] । 

নিধুবাবু গাহি্াছেন-* 
ভালবাসিবে লে ভালবাসিনে । 

আমার স্বভাব এই তোম! বিন আর জানিনে ॥ 

বর্তমান ফ্লাহিত্য-সম্রাট কবিকুঞ্জ-কোকিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুমধুর 

বঙ্কার-- 4 
“আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি 

তুমি অবৃসর মত বালিও।” 
“আমার পরাণ যাহ! চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো। 
তৌোমাবিনা আর এজতে মোর, কেহ নাই কিছু নাই গে। |” 

জনৈক কবি অন্তত্র গাহিরাছেন,--- 
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ভালবেসেছি বলে চাইনে হে তার প্রতিদান 

যেথামুখাক সুখে থাক শুনে কুড়াইবে প্রাণ । 
এইরূপ কবির কাব্যে, গায়কের সঙ্গীতে, গৃহস্থের গৃহে, খাঁষ তপন্বীর 

চআাশ্রমে, হাটে মাঠে এক কথায় ভারতের পর্ব এই দত্বদীয় ত1”* ভাব 

বিরাজমান ! আর ত্বদীয়তা নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য দেশে মাত্বীয়-স্বজনের 
সেবা করিবার ব্যবস্থাও অন্যরূপ। তাহাদের, ঈমাঞ্গে মদীয়তার "ভাব 

দেখিলে একটি'গানের কতক অংশ অনেক সময় স্মরণ পথে উদ্দিত হয়-_ 

“ভালবাসে ভালবাসি ছড়িয়ে গিয়ে ধর্বো কেন পায়।” পাশ্চাত্য 

দেশ কোন আত্মীয় স্বজনের 'পাড়া হইলে বাটাতে তাহাদের যথারীতি 

সেবা হইবে ন। বলিয়া লোকে তাহদ্িগকে হাসপাতালে প্রেরণ .করিয়! 

থাকেন। স্বামীর *পাঁড়া হইলে স্ত্রী অথবা স্ত্রীর পাড়া হইলে স্বামীও হাস- 

পাতালে গমন করেন । ইহাতে সে দেশের কাহারও নিন্দা নাই। তবেসে 

দেশে রোগীকে গৃঙ্ছ রাধিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়াই যেঞ্সেবা-ধর্মের মহিমা 
সকলেরংনিকট অপরিজ্ঞাত তাহাও নহে। সে দ্রণে অনেক সন্ত্ান্ত ললন! 

স্বেচ্ছায় সেবা-ধর্্থ গ্রহণ পুর্ববক: হাসপাতালে রোগীর সেবা করিতে যান, 
সমর-ক্ষেপ্রে আহত সৈনিক পুরুষর্দিগের সেব। করিব।র জন্য অনেক রম্ণীই 

$সন্্যাস-ত্রত অবলণ্ন করিয়। থাকেন। কিন্তু সেদেশে প্রত্যহ মুষ্টি-তিক্ষা 

দ[নের বা কাঙ্গালী-ভোজনের ব্যবস্থা'নাই “হরি বোগ, ভিক্ষা দাও মা” বলির! 

ভিক্ষুক দ্বারে দীড়াইলেই ভিক্ষা -দানের পদ্ধতি নাই। মআছে--আমস্্ 

হাউস, 'চেরিটেঘল সোসাইটী; তথায়" অন্ধ, কুষ্ঠ, অসহায় স্থবির বৃদ্ধের 

আহারাদি প্রাণ্ড হইয়া থাকে। £ 

আমাদের হিন্দু সমজের গ্রকুত্তি অন্থরূপ। যাহা পাশ্চাত্য সমাজের 

উপষেগী তাহাই যে 'আমাদের সমাঙ্জেরও উপধোগী হইবে এরূপ কোন 

' কথা নাই । গণ্য-মান্য পিতা -পীড়িতণ্হইলে পুত্রের কাগজ পড়িয়া পিতার 

সংবাদ প্রাপ্ত হন। আমাদের দ্েশ্লের কেহ ইহা পসন্দ করেন কি? 

আমাদের দেশে; যত বড়ই তোক্র হউক না” গৃহলক্্মীরাই স্বহুত্তে আহাধ্য 

দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন, অন্ততঃ পূর্বে, করিতেন । কিন্ত বিলখতে বা 

মাধুনিক পাশ্চাত্য ভাব অনুকরণে সহর অঞ্চলে তারতবর্ষেও প্রব্ূপ "ভোন্দের, 

ভার হোটেলওয়ালাদের উপরেইযুন্তস্ত] হইয়া ধাকে। রি রমণীর 
ভোজে গ্বহস্তে রন্ধন করিয়া যে বিমল আনন প্রাপ্ত হইতেন, সে আনন্দ, 
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পাশ্চাত্য সুমাক্গে হল্লত। এদেশের কুলল'পনার। যতই কেন গাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত হউন না তাহার। এখনও সেই! ভারতের প্রথায়-_ 

পিতারক্ষিত কৌমারে, ভর্তারক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষস্তি স্ীবিরে পুহ। ন স্ত্রী স্বাতত্্যমহ্তি ॥ . 

খাল্যে পিঠার অধান, যৌবনে ভণ্তাব অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধান--ইহানের 
স্বাধীনঙ। নাই। সুতণাং তাহাদের পাশ্চাত্য প্রথায় সেবা ধন্্ব গ্রহণ ও 
পান করিবার জন্ত সন্নযাঁস-ব্রত 'অবণদ্বন ,ঘটিয়। উঠে না। সমর-ক্ষে০ে 
গমন পৃর্বক মাহত সৈনিকের সেবা করিবার করপনাও তাহার। করিতে 

পারেন ন।। | 

পাশ্চাত্য দেশে সেবা করিবার অন্থ নানারকম সভা সমিতি আছে; 

সেবাকারিণীর্দিগের স্বতন্ত্র এক একটা দল আছে,। এই, কলিকাতা সহরেও 

ছুই একটি ইউরো পায় বেবাশ্রম প্রাতঠিত আছে, 194605 ১150515 01 075 
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ইউরোপায় প্রথায় ,কুষ্টাশ্রম, অদ্ধাশ্রম প্রভৃতি প্রতিত হইয়াছে কিন্ত 

এদেশে রমণীদিগকে এভাবে দেবা-ধন্ধু গ্রহণ করিতে হয় না। তাহার্দিগকে 
গৃহে বিয়া প্রত্যহই সেই সেবা-ধন্্ পালন কাঁরুতে হয়। পাশ্চাত্য দেশের 
“সেবাকারিণী ভগ্ার।” মংবাদ পাইলে গৃহস্থের বাটিতে অথব। হাস- 

পাতালে গিয়া যে কার্ধ্য করিয়া আসেন অথবা সেবা-গ্রহণকারীকে নিজে 

দেবা-সভার় আপিম। যে সে গ্রহণ করিতে হয়, এদেশে প্রচত্যিক গৃহস্থ 

রমণীকে কর্তব্যবোধে সেই কার্য শিত্যই স্বগৃহে সম্পাদন করিতে হয়।, 

পাশ্চাত্য দেশের দেবাকারিণীপা কেবল বোশী বৃদ্ধ ও আতুরের সেবাই 
করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচ্য সমাঞ্জের পুরুস্ত্রীগণকে রোগীর দেবা হইতে 

আত্মার স্বজন এমন কি অতিথি অভ্যাগতের মনন্তুষ্টর জন্ত সকল কার্য্ই 

করিতে হয়। কিন্তু ছুঃ৫্েরে বিষয়ু ধর্মোপদেশ-বিহীন কুশিক্ষার আমাদের 
পাত্র অন্তঃপুরে পথ্যস্ত ধর্ধভাব বিলুপ্ত হইতে বপিয়াছে। 

বৌদ্ধযুগে এই সেবা র্ের' প্রবান্ত সর্ধোচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়া 
ছিল, একথ। বেশ, দৃঢতার 'সহিত গ্রগিতে পারা যায়! এখনও বৌন্বধন- 

প্রাবিত দেশে লক্কাতঘীপ, ব্রহ্মদেশ এমন কি আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে 

বৌদ্ধপল্লীসযুহে এখনও যেরূপ সেবাধশ্খের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে 
তাহা! আমাধের হিন্দু মুদলমান সমাজে বিরল। এখনও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ 
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স্গঙ্ডের সেবার জন্য যে কোন, একটা পুত্রকে ভিক্ষুত্রত জবলম্খন করাইয়। 

কৃতার্থতা বোধ করিয়। থাকেন, ভিক্ষু- সম্প্রদায় ভগবান বুদ্ধদেবের এক অতি- 

নন আবিষ্কার । অব অতি পূর্বে গে িকষাব্রতধারী ব্রাঙ্ণণ আমাদের 

দেশে ছিল ন। এমন নহে। মহারাজ কুষ্ণন্দ্রের সময়ও বুনো রমিনাথ 

চ্চেতুল পাতার অন্থলে সুধার আস্বাদন" প্রাপ্ত হইয়া মহারাজের বিরাট 

দান প্রত্যাখান কর্ণরয়াছিলেন, বুনো জরামনাথ মহারাজ রুষ্ঃচন্দ্র কর্তৃক 

গ্ুহিণীর অলঙ্কার আছে কিন। ভিজ্ঞানত হা উত্তর করিয়াছিপেন-_ 

ন ভালে সিন্দূরং, নয়শযুগলে নাঞ্জনপুটং 

নবক্ষোঙ্ছে হারা ন চ খদিরসারোইধরপুট। 

অবৈধব্যুং কি ধিং কথয়তি মুখান্োক্হদৃশাং 

নুঠন্ বাহোরগে বিগত কলহোৌ লৌহ-বলয়ঃ॥ 

কপালে সিন্দুর নাই নয়নদয়ে অঞ্জন বিলেপনও নাই, গলায় গজমতি 

হারও দোছুল্যমান নাই, অথবা অধরে তান্দুল রাগও নাই, তাই বলিয়া চিনি 

বিধব। নহেন (বিষা্দিতাও নহ্বেন) বামহ্ঠন্ত একগাছি লৌহ-বলয় মাত্র 
ধারণ করিয়াই সেই পাঠ্তার মুখখানি অমণ বব য় শোভা-পিশিষ্ট 

অর্থাৎ তিনি প্রফুল্িত ৷ 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় ব্রাহ্মণ ধশ্ম বিশিধ যাগ যজ্ঞে মলিনতা৷ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, চতুর্দিক হইতে যেন পাষগুতা ও পাশবিকতা আধিপত্য বিস্তার 
করিরাছিল। চতুর্বর্ণই যেন উচ্ছং্খল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্ত বুদ্ধদেব 

ব্রাহ্গপ-প্লাবিত দেশে আবার সাব্বিকভাবপ্রধান ভিক্ষু-সজ্ঘের প্রবর্তন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভিক্ষু-সজ্বের প্রধান কাম্য মানবের সেবা! 
“সাত্বিক ভাবের ভাবুক ব্রাহ্গণসন্প্রদায় হয় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 

পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, নচেৎ বিবাহ করিয়! সংসারী হইয়। 
 পড়িতেন সুতরাং তাহাতে একট। স্বার্থপরতা না আসিহা থাকিতে পারিত 

না এবং তাহাতেই ক্রমশঃ ভারতের অবমত্তি ঘুটয়াছিল, এই জন্ভই ভগবান 

বুদ্ধদেব সংসার বিরাগী অবিবাহিত, ভিক্ষুলন্প্রদ।য় সংগঠন করিয়াছিলেন 

এবং বিশ্বমানবের সেবার উদ্দেষ্তে তাহাদিগরে বনবাসী হইতে আদেশ না 
দিয় বিহার ব1 দেবালয়ে লোকালয়ে থাকিয়। আপামর সাধারণের সেবা" 

করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। তবে তিক্ষুগণ লোকালয়ে থাকিতেন 
বলির কোনরূপ ব্যভিচারের আদেশ ছিল ন! ।£ তাহাদিগকে ২২৭ টি অতি-: 
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কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত, বং নিজের লুখছুঃখের প্রতি, 

সুবিধ। অন্তবিধার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এক পয সঞ্চর না করিয়! নিজের 

প্রাণ পর্যান্ত পণ করিয়া! জগতের সেবা করিতে হইত ।' 

ইদানীং পাশ্চাত্য সভাতার সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের দেশের সহব 

'অঞ্চলেরু গ্নেকেই এই সেবা-ধর্টের মাহাত্ম্য বিশ্বাত হইতেছেন। অনেক 

গৃহস্থের বাীতেই বমণীরঃ পাচন্্ পাঁচিকার উপরে খামী পুত্র কন্যা শ্বশ্তর 

শ্াশুড়ীর আহার্যাপ্রস্তত করিবার তার অর্পণ করিয়া! আপনারা পুস্তক পাঠে 

ন শিল্পকলার চর্চায় সময় - অতিবাহির্ত করেন।  তীহার) “রান্নাবাড়াকে” 

অশিক্ষিত নীচ লোকের কার্য বলিয়। মনে করিয়! আপনাদের নুশিক্ষাঁর পরি- 

চয় দেন। কিন্তু এই বা্ঃবাড়ার ভিতরে যে অতুলনীয় সেবা-ধর্ম নিহিত 

ছে তাহ। একবারও ভাবিষ। দেখেন না । তাহারা' দেখেন যে সাহেব- 

বাড়ীতে বাবুটি থানসামারা যে কাধ্য করে তাহাদিগকে নিজের সংসারে 
মেই কার্ধ্যই করিতে হয়। অতএব এই ইতর-জনোচিত কাধ্যের ভার 

বেতনভোগী দাসদাসীর উপর দিয়া নিশ্চি্ হওয়াই তাহারা প্রার্থনীয় মনে 

করেন! ও 

এই সেবা-ধর্দম যে কেবল ভাব-মুলক তাহা নহে, ইহার সহিত স্বাস্থ্যের 

ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। বেতনতোগী পাচক পাচিকার অনেক সময়ে নানাকারণে 

অথাদ্য ভ্রব্যও প্রভুকে খাওয়াইয়া থাকে। ছৃগ্ধের কটাহে ভেক বা টিকটিকি 
পতিত হইয়াছে, দেখিয়াও অসাবধানতার ন্থ তিরস্কারের ভয়ে অনেক 
পাচক পাচিক। সেই ভেক, টিকৃটিকিকে ফেলিয়। দিয়া বাটির সকলকে সেই 
হুপ্ধ পান করাক়,, এরূপ" ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু কোন রমণীই এরূপ 

অবস্থায় সেই ছুগ্ধ স্বামী, পুত্র অথবা কোন আত্মীয়কে পান করাইতে পারেন 
না। সুতরাং যে কার্যের সহিত স্বামী, পুত্র বা কন্ঠার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, জীবনের 

সম্বন্ধ অ!ছে; সেই, কার্য্যকে পরিচারকের কার্য ভাবিয়ু। হেয় জ্ঞান করা ষে 
কতদুর অসঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান 'মা্ডেই বুঝিতে পারিবেন। অনেক দিন পূর্বে 

একবার গশুনিয়াছিলাম যে এক ধনবানের বাটীতে গৃহিনী পীড়িত সন্তানকে 

ওষধ খাওয়াইবার ভাব একজন দাসীর উপৰ দিয়া স্বয়ং অন্ত একটি কক্ষে 

শয়ন করিয়াছিলেন! দাসী রাত্রিকালে ঘুমাইয়া৷ পড়ে সেই জন্য বথাদময়ে 
ওষধ সেবন (রুরাইতে পারে নাই! পরে নিদ্রোখিত হইস়া প্রভুর তিরস্কারের 

ভয়ে সেরোগীকে একেবা!র ছুই তিন দাগ ওষধ খাওয়াইয়া দেওয়ায় রুপ্ন- 
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শিশুর প্রণে বিনষ্ট হইবার সম্তীবন। হইয়/ছিল। সেব।র ভবানীপুরে ভুনৈক 

উকিলের পুত্রের অব্পপ্রাশনে, আধার করিয়া অনেকগুলি ভদ্রপন্তান অকালে 
ৃতামুখে পতিত হইয়াছিলেন, অবন্ত তথায় রঙ্কনার্দির ভার যে ঠিকা রস্থুই 
ব্রাহ্মণগণের উপর অর্পিত ছিল তাহ। বলাই বাহুলামাত্র। এই সকল নুর্ঘ- 

ঈনটুবে কেবল দাস দাসী, রমুই ব্রাহ্মণ যা! বুাবুচির অজ্ঞতার ফগ তাহা নহে, 
ইহা গৃহিণীগণের বিলাফিতা ও ওদাস্যের কুফল! প্মাপনার হস্তে শব 

কর! ও পরের দ্বারা সেই কার্য করান যে কত প্রতেদ, তাহা! এই সকল ঘটনা 

হইতে বেশ সুম্পষ্ট বুঝিতে পারা বায় । * 

কয়েকমাস পূর্বে সংবাদপত্রে” পাঠ করিয়াছিলাম এলাহাবাদে জনৈক 

উচ্চপদস্থ. বীজকশ্বচাঁীর পত্বী একদিন নিজের বাবুচ্চিকে যুখ হইতে নিঠিবন 

লইয়া খাদ্যবিশেষ প্রস্তন্ত করিতে দেখিয়। সেই দিন হইতে নিজে রন্ধন 
করিয়। স্বামী পুত্রকে ভোঙ্জন করাইতে আরন্ত করিয়াছেন এবং সংবাদ পত্রে 

সনর্ভ লিখিয়৷ তাহার »অন্যান্ত নুশিক্ষিতা ভগ্রিগণকে ফেইরপ করিবার 

জন্থ অনুরোধ করিয়।ছেন, ইহ। আমাদের দেখিবার ও শিখিবার বিষয় 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই । , 
যে সকগ প্রতীচ্য ভাবোনুর্ত গৃহস্থের গৃহে বাবুর্চি রাখা, রন্ধন ও ভোজন 

কালে খানসামার উপর পরিবেশনের ভার ন্তস্ত আছে তাহাদিগকে 
প্রকারাস্তরে বেরূপ অখাদ্য ও ঘৃণিত দ্রব্যু ভক্ষণ করিতে হয় তাহা যথাষথ 

লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা ন1 থাকিলেও গৃহস্থের মঙ্গলোদদেশ্রে গৃহস্থগণকে সাব- 

' ধান করিবার জন্য ছুই একটি বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম নাত্র। ব্রাহ্মণ 
হইতে মেথর পর্য্যন্ত জাতিকে বাবুচ্চিগিরি করিতে দেখা যায়। খাবুচ্চি 

মাত্রেই মদ্যপ, লম্পট ও পিশাচের দ্বিতীয় "অবতার! আক পিশাচঅবতার 

না হইলেই বাকি প্রকারে চলিবে? নিজ-প্রভুর সন্তোষ-বিধানার্থ--প্রভৃর 

রসনা-তৃপ্ির জন্য প্রতিদিন যাহাদ্দিগকে বথাপ্রয়োজন পণ্ড পক্ষী হত্যা 
করিতে হয়, তাহারা কেমন করিয়। সাত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পাবেন? ব্রাহ্ধণ 

ব৷ অন্ান্ত কায়স্থাদি বাবুর্চির বিষয় উল্লেখ নিশুয়োজন, কারণ তাহার! মুরগি 

মটন রন্ধন করিলেও জাতয়ত্বের গর্ব পরিত্যাগ বা আচার ব্যবহার পরিত্যাগ 

করিতে কুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সুতরাং তাহাদের দ্বারা অভক্ষ্য ভোজনের 

সম্ভাবন। অল্পএ কিন্ত নিয়-শ্রেণীর মুসলমান বা কেওড়া, ডোম, হাড়ি, মগ 

প্রভৃতি বাঝুচিগণ অনাধ্য ও অসভ্য । উহার মটনের স্থলে বিষ টমেটোর 
৩ 
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পরিবর্তে «বিলাতী কুম্মা্ড, ঘবত চুরি করিয়] চর্ধবি* এরূপ মুগ্যা'ধক দ্রব্যের 
পরিবর্তে অল্প মূল্যের প্রব্য প্রদান পা থান্তক, অধিকন্ত একের ভোজন 

উচ্ছিষ্ট অন্যকে থাওয়াইয়। তাহার ব্তরস্ব সবলদেক নান! রোগের আকর 

কন্তিয়৷ তুলে । একবার' কোন ধনী মহাশয়ের াঁড়ীতে মেথর আসিয়া 

বাবুর নিকট অনুযোগ করিল ' যে “হুজুর এখন আমি আর পাঁতের 

? ভোজন-উচ্ছিষ্ট ) কোন ব্য পাই না।”? বাবু দয়ালু ছিলেন, তিনি 
জানিতেন তাহার ভোজন-উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া মেথরের 'ছোট ছোট ছেলে 

মেয়েগুলি পালিত হয়, অন্মেক “সময় তিনি ইচ্ছ। করিয়! ভোজন পাঞ্রে খাদ্য 

দ্রব্য ফেলিয়া! রাশিতেন, সুতরাং মেথরের অকুযোগে তিনি অনুসন্ধান করিয়া 

জানিতে পারিলেন যে তীহার ভোজন-উচ্ছিষ্ট তাহার পুত্র, পৌত্র বা অভ্যা- 

গতগণকে খাওয়াই! রদ্ধনশালার অবশি উত্তম" দ্রব্য বাবুচি ও খানসামা 

মহাশয়দের রসনার তৃপ্তি হইয়। থাকে । বর্তমান সময়ে লোকের যেরূপ 

খ্বাস্থয তাহাতে 'ওরূপ ব্যভিচার-ভক্ষণে নানাবিধ সংগ্রামক পীড়া হইতে স্বামী 

পুত্র আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বমী পুত্রের মঙ্গলোদেশ্রে 
গৃহগ্কালীর কার্য পরিদর্শন করিয়া, সমর্থ পক্ষে যতদূর সম্ভব ম্বহস্তে কাধ্য 
করাই কর্ব্য। সংসারে তাহাদের জন্য অন্ত ব্ুতর কর্তব্য পড়িয়ী রহিয়াছে । 

অন্যান্য দৃষ্টান্ত নিম্প্রয়োজন, ভারতের প্রধান সমাজ-সংস্কারক বন্ষানন্দ কেশব- 
চন্দ্রই বলিয়াছেন উদ্যানে আমাদিগের জন্ত যে ফুল রহিয়াছে তোমর। তাহা 

গ্রহণ করিও ন; আমাদের প্রত্যেক কার্য অন্রকরণ করিলে তোমাদিগের 

ভাল হইবে না। £ ূ * 

এই সেবা-ধর্ধ প্রেয় এবং শ্রেয়ঃ উভয় বিমিশ্রিত। ইহলোকের বৈষয়িক 
শখের উপযোগী'দ্রব্য সকল পাই'বাব ইচ্ছায় যে সেব1। এবং যাহার] পরলোক 

ব৷ জন্মাস্তর মানেন তাহার্দের পক্ষে পরলোক বা'পরজন্মে যাহাতে স্বুখভোগ 

হইতে পারে তদ্ছপযোগী ষে সেব! বা কর্ম করিবার ইচ্ছা, তাহা প্রথমোক্ত 

শ্রেণীতুত্ত অর্থাৎ প্রেয় এবং ইহলে!কে ধাহাতে প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শাস্তিলাত 
হয় ও পরলোকে কা পরিণামে যাহাতে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ সেব! বা! কার্য 
করিবার ষে ইচ্ছা তাহা দ্বিতীয়োজ্ শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ শ্রেয়ঃ। সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে, ভোগ-বাসনার জন্য সেব! প্ররেয়ঃ এবং ভোগের বাসন, 

বিহীন যে মেবা-ধর্ম তাহ! শ্রেয়ঃ। প্রেয় প্রবৃত্তি ও শ্রেয়ঃ নিবৃন্তি | কিন্তু কেহ 

যেন যনে না করেন যেই তাহ! হইলে প্রেয়মার্গমুখী সেবাই প্রকৃত - পঙ্গে 
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সেব! এবং শ্রেয়োমার্গমুখী সেবা, সেবাই নহে তাহ সম্পূর্ণ অসভূব, অধূন! 
নিশ্চয়ই বিরল । এ প্রকার সন্দেহ করিবার কোন ৫হতু নাই। কারণ কি 

ুমুক্ষু, কি ভোগবিলাসী* সকলেই স্বেচ্ছা গ্রণোদিত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম কর্নে 
রত। তবে সে ইচ্ছ! ও তত্প্রণোর্দিত কন্ম বা সৈবাধর্শ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
ভি প্রকার। অনেকে মনে করিতে পারেন ্রেনারগসুখী সেবাই মন্ু-. 

যাকে প্রক্কত কর্ম ও, জগতের হিতসাধন, উদ্দেস্ে প্রকৃত সেবাধর্শ-পরায়প 
কারয়া তোলে এরং শ্রেয়োমার্গমুখী সেবা মনুষ্যকে নিশ্বন্নী ও জগতের হিত- 

সাধনে বিরত করে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। সত্য বটে প্রবৃতিমার্গমুখী 

সেবা নিবৃত্তি-মার্গমুখী সেবা অপেক্ষা অধিক গ্রবদ ও অধিকতর প্রবলবেগে 

আমার্দিগকে কথ্মে নিয়োজিত করে, কিন্ত তাহার, কারণ এই যে, নে ইচ্ছা! 

যে শখের অন্বেষণ কর * অন্যিত্য হইলেও অতি নিকট এবং সহজ-তোগ্য। 

পক্ষান্তরে, নিবৃত্তিমার্গমুখী সেবা যে সুখের অন্বেষণ করে তাহ] 1নত্য হইলেও 

সুদূরস্থিত. এবং সংষতর্নচত্ত না হইলে কেহ তদ্্ভোগে অধিকারা হয়েন না । 

কিন্ত তাহ! হইলেও নিন্বত্তিমার্গমুখী সেবা, যদিও আমাদিগকে ধারে ধারে 
কমে নিয়োজিত করে তথাপি একবার সেরূপ সেবাকাধ্য আরম্ভ হইলে 

খএবিশ্রস্ত তাবে তাহ! চলে গকারণ সে সেবা যে সুখের অন্বেষণ করে তাহ। 

৭ত্য ও সেই সুখভোগশক্তির কখনও হাস হর না। কঠোপনিষদে 

যনওনাচিকেতা উপাখ্যানে নাচিকেতণ যখন টবষয়িক স্ুখ উপেক্ষা করেন 

তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে “সে সখের ( বৈষয়িক বা প্রবৃত্তি- 
মার্গমুখী কর্মের )-উপকরণগুলি অস্থায়ী এবং সে সুখভোগ করিতে করিতে 

ইন্ত্িষগণ নিস্তেজ হয় ও আমাদের তোগশক্তির হ]স হয় ।” প্রবৃতিমার্গের 

সেবা-ম্থখের এই প্রধান বাধ!--সে সুখ-লাভের জন্ত যে ভোগাবস্ত সকল 
অবশ্ঠক তাহা অস্থায়ী 'এবং সে স্থথভে।গের জন্থ আমাদের যে শক্তি আছে 

তাহাও ক্ষয়শীল। পরন্ত গ্রবৃত্তিযার্গমুখা ৫সবা-ধন্শ' সংপাধন কগিতে গেলে 

তাহা যথা-যোগ্যরূপে নির্ববাহিত হওয়ার পক্ষেও অনেক শহ্ক। থাকে, কারণ 

সেবাকারী নিজে সুখলাভের জন্যই সে সেবায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যদি কেহ 

নিবৃততিমার্সমুখী সেবাধন্্ম সংসাধনে ইচ্ছুক হন “তবে তাহার সম্বন্ধে সেবপ 
আশঞ্কা কিছুই থাকিতে পারে না। তিনি নিজে সুখের প্রতি দৃষ্টি না 

রাখিয়। সে" সেবাকাধ্য যাহাতে যথোপবুক্রূপে স্্গ্ন হয় তজ্জন্যই চেষ্টিত 

থাকেন। একটি সামান্গ দৃষ্টান্ত দারা এ কথ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। 



নি ধাঁরতৃমি।  ছর্থ বর্ধ। 

রোগীর পবা! গুশ্রষা অতীব সংকর্ম। প্রবৃত্তিমার্গগামী কোন 'সৈবা-ধর্ম- 
পরায়ণ ব্যক্তি যদ্দি সেই সৎকর্ম্বের অনুষ্ঠান 'করেন তাহা হইলে পর- 
হিতৈষণ অবশ্তই ভাহার অন্তরে থাকিবে অধিকস্ত সঙ্গে সঙ্গে নিজের হিত- 

কামনা অর্থাৎ বশঃ ও সম্মনলাভের আকাজ্ষা ভিতরে ভিতৰে নিশ্চয়ই 
থাকিবে, সুতরাং তাহার ফঙ্গ কখন কখন এরূপ হইতে পারে যে, যাহা 
কেহই দেখিবার নাই ও যাহাকে। শুশ্রষা। করিলে কেন দেখিতে পাইবে ন!, 

তাহার সেবা হইবে ন|। কিন্তু হাক "সেবা কারিলে দশঙ্জনে দেখিতে 

পাইবে বা সংবাদ-পত্র মহলে" হুলুস্থুল পড়িগ্না যাইবে তিনিই অগ্রে সেবা 

পাইবেন। হুঃখের বিষয় অধুন] এইরূপ সেবা-দানাদিরই বনু প্রচলন ! তবে 
নিবৃত্তি-মার্গের পথিক কেহ যদি এরূপ খেবা-ধন্মে ব্রতী হয়েন তিনি কেবল 
মাত্র পরহিতৈষণা প্রণোদিত হইয়াই কার্ধ্য কাঁরিবেন,” কর্তব্য পালন জনি 5 
সুখ ভিন্ন অন্ত কোন লাভের আকাজ্ষ। তিনি কখনই করিবেন না সুতরাং 

তিনিই বথাবিহিত কার্ধা-করণে সেবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রকে সেবা 
করিতে সমর্থ হইবেন। ॥ 

যদ্দি কেহ বলেন যে প্রবৃত্তিমার্গগামী সেবাঃপরায়ণেরাই কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ 
ও উদ্্যমের সহিত ক্লাধ্য করতঃ নানাবিধ বৈঘয়িক সুখের উপায় উদ্ভাবন 

দার! মন্নষোর বহুবিধ হিতসাধন করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন ; নিবৃত্তি- 

মার্গগামী সেব!-ধন্ম-পরায়ণের সেরূপ কিছুই করেন নাই বা করিতে পারেন 

ন1। কিন্তু তাহাদের মনে রাখ! কর্তব্য যে, সেই সকল সুখের উপায় থাক 

সত্বেও যখন কোন ব্যক্তি অসাধ্য রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, ছুঃসহ শোকে আকুল 

বা দুস্তার নৈরাশ্ত-নদে নিমগ্ন হয়, তখন নিবুত্তিমার্গের সেবা-ধর্শ পরায়ণেরাই 
তাহার ঘন *মসাচ্ছনন চিত্তকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিতে পারেন এবং 

তাহাদ্িগেরই গতীর সেবা-ধন্ম-প্রস্তত মহান উঁপদেশাবলি তখন তাহার 

শা(স্তলাভের একমাত্র উপায়। 

মানব সর্বদাই প্রন ত্িষার্গগামী কিন্তু তীহার শ্রেষ্ঠ আচার ডা 

যাহাতে (প্রবৃত্তিমার্গ অবলগন করিতে না পারে ও সর্বদাই নিবৃক্তিমার্গে 

বিচরণ করে তছিবয়ের চেষ্টা প্রাণপণ বত্বে কর। কর্তব্য । বাল্যকালে আমর! 

দেখিতাম চিত্রকরগণ দ্রেবীমুত্তি ও মানবীমুর্তি ভিন্নভাবে গড়িতেন কিন্ত এখন 

চি্শিক্পের উন্নতি হওয়ায় দেবী মানবী চিনিবার উপাক্সই" নাই ; সবই 
এক রকম, হাবভাব-লিপুণ1! নাঁচওয়ালীর ছবি ।“*কিস্ত অ।মাদের মনে হর 
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যেমন দেঁবী মানবী ভিন্ন থাকাই কর্তবা সেইরূপ সেবাধন্শটি “শ্রেয়ঃমার্গে 
রাখাই উচিত ! নিবৃত্তি* বা : প্রেযঃসেবায়, মনুষ্য নিষষন্্া হইয়া যাইতে 

পারে এ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। 

শ্রের়$ ও প্রেয় বা নিতৃতি ও প্র্বত্তির আর এক উজ্জ্বল দাত আমাদের 
তরতীয় হিন্দুদমাজে প্রচলিত আছে-তাঁহা-মুর্তি পুজা ! 

পর্ব্বে বলিয়াছি**প্রেয় বা প্রবৃতিমারুযুখী বার ,ফল বা সুখ ক্ষণস্থায়ী? 

অথচ মানব প্রবৃত্তির দ্াস। সেই জন্য হিন্দু শান্ত্রকারগণ প্রবৃত্তির মধ্য 

দিয়াই সেবাধর্ গরচার করিবার জন্য 'লৌককে স্বোধন্দ সাধনে প্রবৃত্তি দিবার 

উদ্দেশ্টে অর্থ-পিপাস্সু ব্যয়কু গৃহী পুরুষদিগের ভন্য বারমাসে তের পার্বণ ও 

শ্নীজোকদিগের নিমিত্ত অসংখ]ব্রত নিয়মের স্যষ্টি কুরিয়াছেন। তাহার কারণ 

অন্য সয়ে কেহ দরিন্র নাবীযণ, ব্রাহ্মণ বা আত্মীয় স্বজনের সেবা করুন বা 
না করুন, পুজ1 পার্ববণে “পাচজন লোক” খাওয়াইতেই হয়, গ্রামের ছোট 

লোক-( দীনহীন নিয়ীআণীর লোক ) দিগকে ছুই থাল। অন্ন দিতে হয় এ 
ধারণ! হিন্দু মাত্রেরই “হৃদয়ে বদ্ধমূল অশছে] পাশ্চাত্য দেশে ধনীভ্রাতা 

দরিজ্ভ্রাতার সহিত কথা ক্মুহেন স", বাটীর ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রণ করেন নাঃ 
ধনী ধনবান লইফ়াই ব্যস্ত * কিন্তু ভারতের এই স্ববনতির দিনেও তাই 

ভাইকে খোজে, অপর সময় তল্লাস কর হউক বানা হউক নিজের বাড়ীর 

কোন কশ্ম উপলক্ষে ভ্রাতাভগ্নি আত্মীয় শ্বক্তন বন্ধুবান্ধব সকলকে আহ্বান 

করিতে হয়! লক্ষপতিকে দ্ীনহীনের পর্ণকুটীরে যাইয়া মস্তক অবনত 

করিয়। শ্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ করিতে হয়, অশোচাস্তের অনুমতি গ্রহণ 

করিতে হয়। দীন দরিদ্র খাওয়াইতে হয়। ধপ্রতিম] নিশ্মাণ করাইয়া-মৃর্তি 

পূজা করিলেই অঙ্গয় নর্গলাঁভ হয়” গদি কেবল এই ধারণাই হিন্দুর থাকিত 

তাহ। হইলে প্রতে)ক হন্দু গৃহস্থই দোল দুর্গোংসবের অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু 

মু্তিপূজা উপলক্ষ মাত্র, প্রেয়-মার্গমুখী* সেবা-ধর্ম্ের বহু গুচলন উদ্দেত্ে 
পুনঃ পুনঃ প্রেক়মার্গমুখী সেবার শ্রেয়ঃ তাঁৰ আনয়ন করিবার উদদেস্তেই আমাদের 
দেশের ব্যবস্থাপকগণ পুজাপার্বণের গ্রচলন 'করিয়াছেন। মনে করুন যদি 
কেহ দুর্গোৎসব করেন, কিনি প্রতিমা নির্দাণের জন্ত জনৈক শুত্রধর বা 

কুন্তকার, প্রতিম! সাজাইবার ভন্টি ভনৈক' মাগাকার) তারপর বাদ্যকর 

পণুছেদন প্রন্য ঘাতক কর্দকার, কাঠুরিয়!, জন মন্ত্র, দুইজন দরিদ্র পুরো- 
হিত ত্রাঙ্গণ, পরিচারকগণ, চাউল ভাইল বিক্রেত1, তরী তরকারী মৎস) 
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বিক্রেতা, দধি ভূপ্ধ, মিষ্টান্ন বিক্রেত! প্রভৃতি ইহাদের সেব৷ প্রকা্পাস্তরে ত 

করিবেনই অধিকন্ত ব্রাঁ্ষণ আত্মীয় স্বজন, দন দরিদ্রের] পুজার তিন দিন 

যথোপযুক্ত-তাবে সেবা প্রাপ্ত হইবেন।" পুজার পূর্বে ও পরে আরো ভ্ই 

চার্ধি দিন ধরিয়া লোকজন ' খাওয়ান দাওয়ান যে না! 'হইস্া। থাকে এমন নয়। 
কয়েকদিন তাহার গৃহখানি লোকজনসমাগমে আনন্দ-কোলাহলে এক 
অপূর্ব স্ত্রী ধারণ করিবে |, সপরিবারে সে কয়দিন তিনি ভগবদ্ুজি-মিশ্রিত 

এক বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সুযশ, দীনহীন জ্রনের 
আন্তরিক আশীর্বাদ এবং জন্মাগ্তরে তাহার “ভাল হইবে” এই আশায় তিনি 
যাবজ্জীবন মনে আনন্দ ও শান্তি গাণ্ড হইবেন। ' স্ত্রীলোকগণের ব্রত নিয়ম- 

দিতে যে অন্নদান বন্ত্রদান, প্রভৃতির ব্যবস্থা তাহাও প্র প্রেয়মা্গমুখী সেবা- 

ধর্ম ভিন আর কিছুই নহে,হিন্দুর আর এক ধারণ! ফে প্রেষ হইতেই শ্রেয়ঃ 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ প্রেয় ব। প্রবৃত্তির পদলেহনে প্রাণে বিভৃষ্ণা 

আপিয়! উপস্থিত হইলে যখন ভ্ৃদয় অনুশোচনা-বারিতে ধৌত গু নির্মল 

হইয়া যাক তখন শরেয়ঃ স্বত্বঃই 'আসিয়া সাধকের হৃদয়-মন্দিরে প্রেমময় 

শ্ীতগবানের পৃত সিংহাসন পাতিয়। বসে এবং ক্রমে পুজার উপকরণাদি 
যথা-প্রয়োঞ্জন সঞ্চিত হইলে হৃদয়-দেবত। আসিক্কা সেই নির্খীল পৃত সিংহাসনে 

উপবেশনপূর্বক দীন সাধকের মানসপুজা গ্রহণ করিয়া সাধককে ধন্ত ও 

কুতার্থ করেন। সাধ? অমর হয়। সাধকের মনুষ্য জন্মগ্রহণ সাথক হয়। 

হুর্গোৎসব, পুজা-পান্বণ বা ব্রত-নিয়মে যে সংযম উপবাস বা অন্তান্ত ব্যবস্থ। 

পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে তাহার পুনঃ পুনঃ আচরণে হৃদয়ে একট] শ্রেয়ঃ 
ভাব আসে না $? পশ্চবলি সঘন্ধেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত 

এইরূপ “প্রবৃত্তি পরহ্ত্র মনুয্যের মাংদ ভোজনের প্রবল প্রবৃত্তিকে কিয় পারি- 
মাণে সংবত ও নিবৃত্তি-মুখী করিবার নিমিত্ত পুর্জায় দেবোনেশ্রে।পশুহনন- 
বিধি সিদ্ধ, অন্তর তাহ নষিদ্ধ।' এইপ্গপ ব্যবস্থা ধর্সপ্রণেতাদিগের কর্তৃক 

সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু যে কারণেই পশু-বলিদান-প্রথার 
সৃষ্টি হউক ন! কেন ঙাহার নিবারণ বাঞ্ছনীয় । ঈশ্বরের শ্লীত্যর্থে জীব- 

হিংসা কখনই যুক্ি'স্ধ! হতে পারে না। সাত্বিক পুজায় যে পণ্ড বলি- 

দানের প্রয়োগল নাই এ কথার প্রমাণ ভিন্ছুশান্থে যথেষ্ঠ আছে।” পদ্মপুরাণ 

উত্তর খণ্ডের ১০৪ অধ্যায়ে পার্ধতী বণিতেছেন।__ 
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. ম্দর্থে শিব কুর্বস্তি তামসা! জীবঘাতনযৃ। 
আকক্স কেটী নিরয়ে তেষাং বাসে ন সংশয়ঃ ॥ 

হে শিব! যে সকল তামস প্রকুম্তির লোক আমার জন্য (আমার গ্রীতার্থ ) 

পঞুহত্যা করিয়) থাঁকে তাহাদের কোটী-কল্প কাল নিরয় বাপা ছইয়! 
থকে । 

এরূপ বলিদানেধ, বিরুদ্ধে বহুবিধ শ্লেক পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে । আজকাল 
দবৃথ। মাংস খাইব না” এব্সপ কাহাকেও বলিতে শুনিলে কোন কোন সম্প্রদ্ধায় 

বিদ্রণ করিয়া বসেন, কিন্তু তাহাদের ভানা উচিত যে, এরূপ দেবোদেশে বপি- 

প্রদর্ত মাংস-ভক্ষণের মধ্যেও ধঙ্বের ভাব গুচ্ছন্ন তাবে নিহিত আছে।  পাঁটা 

বলিদান দ্বিতে হইলেই দেবতার পুজা আবশ্তক ম্থতরাং পুরোহিত কিছু 
পাইবেন, ঘাতক কাধার কিছু পাইবে 'ধিকন্ক গৃহস্বামী একট! পাঁট! একক 

ভক্ষণ কোন ক্রমেই করিতে পারেন ন', পাচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়। থাওয়াইতে 

হইবে। তদ্যতীত ওুরুপ ঝঞ্ধাটের মধ্যে প্রত্যহ গমন করিয়। মাংস ভক্ষণ 

একরূপ অসম্ভব, কাজেই পশুহত্যাও অল্প হয়ু প্রবৃত্তি ক্রমে বন্ধ হইয়। যায়। 

আজকাল সহর অঞ্চলে মাংস্]ুদি ছুর্মল্য হইলেও ছুষ্প্রাপ্য নছে। সেইজন্য 
কুটিরবাসী দ্বীন হীন হইতে আারস্ত করিয়! প্রাসাদ সাসী'রাজ। মহারাঙ্জ। পর্যন্ত 

সকলেই মাংসাশী হইয়া পড়িয়াছেন। উষ্গপ্রধান দেশ আমাদের এখানে 
অতিরিক্ত মাংস ভোজনের জন্ত বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া; অনেকে অকালে 

কালকবলে পতিত হইতেছেন। শাস্ত্রকারগণ আমাদের পিশাচগণের উপদেশ 

দন করিয়। গিয়াছেন যে, প্রবৃতি যদি মাংস খাইতেই উত্তেজিত করে, দেবো- 

দেশে পশু ছেদন করিয়। এরূপ ভাবে নাং স্ ভোজনই ভাল এবং প্রশস্ত !! 

হিন্দুর পৃর্জ1-পার্বণে আর একটী ধধূর ত্বদীয়ত। তাৰ উপলব্ধি হই 
থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেমন নিঞ্জের ও নাবালক পুত্রকন্থাগণ বাতীত 

মগ্ঠ কেহ এ সংসারে আমার আছে এ ধারণ করিবার আবশ্তক হয় ন৷ 

হিন্দুর শিক্ষা! দীক্ষা, শুধু হিন্দুর কেন ভারতীয় মুসলমান পারসিক বৌদ্ধ প্রভৃতি 
সমাদের শিক্ষ। দীক্ষাও 'এরপ স্বার্থাৰৃত নহে। হিম্র ধারণ। অববাল্য-শিক্ষ। 

যে পিত। মাতা স্ত্রী পুত্র হইনে সুদুর আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসী দেশবাসী পর্য)স্ত 

আমার পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত সম্পত্তির অংশ্াগী। মনু বলিয়াছেন-_ 

*খত্বিক্ পুরোহিভাচাধোমতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ। 
বালবৃদ্ধাতুরৈবৈদ্যৈজ্ঞণতি সন্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ 
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মাতা পিতৃভ্যাং ঘামীভিভ্রাতা। পু্েণ ভাধ্যয | 

ছুহিতা দাসবর্ণেন বিবাদং ন সমাচর্চরৎ ॥* 

'রতৈবিবাদান্ সন্তগ্য সর্বপাপৈই প্রধচ্যতে | * 
এন্ভির্জিতৈশ্চ জয়তি সর্ধবান্ োকা'নমান্গৃহী ৫. 

মনু ৪--১৭ন, ১৮০, ১৮৪ । 

'ং্জাদি কর্খে হোতা, খাত্বক? শান্তিস্বত্তযয়নাদি কর্ত!, পুরোহিত, আচার্ধ্য, 

মাতৃল, অন্ভিথি, আশ্রিত অন্বজীবি, বালক+ ব্দ্ধ+ আতুর, 'বৈদ্য, স্বজাতি 

সন্ধন্ধী ও কটুঘ, বন্ধু বান্ধব, এবং গ্রিতা, মা তা, ভগ্রি, পুত্রবধূ প্রভৃতি পুক্র, স্ত্রী 

কণ্ঠ। ও ভ্রাতৃবর্গ ইহাদের সহিত কখন বিবাদ করিবে না। গৃহী ইহাদের 

সহিত বিবাদ ন! করিলে পাপ হইতে যুক্ত হইয়া! থাকেন, ইহাদের সহিত 

বিবাদ পরিত্যাগ করিলে ন্থবা ইহাদের প্রসন্নভালাভ করিলে তিনি বক্ষ্যমাণ 

সকল লোকেই জয়যুক্ত হন। 
অন্ত সময়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সমাচার লওয়। হউক ন1 হউক 

বাড়ীতে পৃজা-পার্ববণ ব' ক্রিয়াকাণ্ড হইলে সকলকেই, নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র 

কর] হয় এবং তাহাদের বিদায়ের দিবস মিষ্টান্ন বস্ত্রাদির দ্বার। পরিতুষ্ট কর 

হইয়া থাকে । মুসলমান খুষ্টান বা অন্তান্ত সমানে যে পার্বণ বা উৎসবাদিতে 

দীয়তাং ভুজ্যতাং অথবা! সেবা -ধর্মের ব্যবস্থা নাই, এমন কথা৷ আমরা বলি ন।। 
তবে পুজা-পার্বধণ উপলক্ষ করিম সেবা-ধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে হিন্দুরই বোধ 

বোধ হয় শ্রেষ্ঠাসন ! 
পূর্ব্বোক্ত €সবা-ধন্ম সম্বন্ধে কাহারও ম্তদ্বৈধ ন। গ্লাকিলেও অন্তরূপ 

বেতন-ভুক সেবা-ধর্থে প্রাচীন আধ্য ধষিগণের ধারণা তিম্ন রকমের ছিল। 

তাহার! ভারতীয় আধ্য সন্তানগণকে চারি বিশেষ বিভাগে বিভক্ত করিয়! 

সেবা-ধন্ধের ভার শুদ্র জাতির উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। অবশ্ত এই শ্রেণী- 

বিভাগ শ্রবণ করিয়। কেহ মনে না,.করেন যে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত 

স্বার্থপর একদেশারশশী কুসংস্কারভাবাপন্ন অনুন্নত ও অনুদারহৃদয় ছিলেন। 
প্রাচীনকা্দের আধ্য খধিবৃন্দ টেকনিকেল এজজুকেশনের উপকারিত। হাদয়জম 

করিয়াই জ্াতিভেদ প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন । আধ্যঞ্চষিগণের সক 

কার্ধ্যহ যুক্তি মূলক এবং ধর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত বলিয়াই বু 
প্রাচীন কাল হহতে সমস আপনাকে রক্ষ। করিতে সক্ষম হইয়াছে। হিন্দুর 

পরে কতদ্ধাতির অভ্যুদয় হইল, কত জাতি বিনুগ্ড হুইল তাহার সংখ্যা.কর। 
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নায় না। " ডিউক সাহেব বঙ্ঈবাসীর তথা হিন্ু-জাতির ছুঃখে ছুঃখিত 

হইয়! হিন্দুর শিক্ষাসম্বন্ধে* যে+সকল নীতিপুরণ উপদেশ দান করিয়া- 
ছেন, তাহ! বাস্তবিফই তাবিবার ও শিখিবার জিনিৰ! বঙ্গবাসী 

হাত্রগণ শ্ববিদ্যাণয়ের চাঁপরাণ প্রাপ্তির পরই মনে করেন আমার ছেলের 

বাধতীক় শিক্ষা দীক্ষা শেষ হইয়াছে, কিন্ত আমাদের, শিল্প কলাদি থে ক্রমে, 

লে।প পাইতেছে, তাহ%কি কেহ ভাবিয়াঞ্ছেন? শিক্ষিত হইতে বারণ করিনা, 

বাবু সা্িতেও মানা নাই, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার পর যদি সকলেই নিজ নিজ 

পিতৃ-ব্যবসার়ে প্রবৃত্ত হন তাহ! হুইলে রত সুখের .হুয়? তাহা হইলে কি 
দেশের শিল্প-বিদ্যার বিলোপ সাধন হয়! কখনই নহে। আমাদের জাতি- 

তেদ্ব সেই টেকনিকেল এজুকেশনের বাধ্যতা-স্বীকার-মূলক আইন ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। তত্দারা কর্মকার, কুস্তকার-নন্দন বাল্যকাল হইতে পিতার 
ব্যবসায়ে লিপ হয়৷ তিনি যেমন উন্নতি করিতে পারিবেন, বা গারিতেন, 

এখনকার টেকনিক্যাল" বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া ব্রাঙ্গণ-সন্তান কি সেই গুথে 

গণবান হইতে পারেন ? অসন্তব। শ্বদেশী আন্দে।লনের সময় তাতবোনা, 

ধানভানা, জুতাসেলাই। মোদ্কীবোনাই, কত “রকম শিল্প-শিক্ষার ঢেউ যে 
উঠিয়াছিল তাহার সংখ্যা কধা যায় না। কিন্তু এই *কয়েক বৎসরেই তাহ! 

প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়' গিয়াছে । অধিকারীভেদে কার্য্যতার বা সাধনা- 
ভার ন৷ দিলে সেকাধ্যে বা সে সাধনায় সাফল্যলাতের আশা থাকে না 

তাহার ইহা একট! উজ্জ দৃষ্টান্ত! আমাদের জাতিতে শির্প-কল। বিদ্যার 

প্রসার বৃদ্ধির অভিব/ক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে, শূদ্র-জাতির বিদ্বেষী বলিয়া যে 

বর্ণাশ্রম-ধর্মের নিন্দা আছে, তাহা অমূলক । তাহা।ননর্ববোধ কালাপাহাড়ের 

মতমাত্র। 

বর্তমান সময়ে তিলি, তান্থুলী, সদেগাপ, বারুঞ্জীবি, কর্মকার, _কুস্তকারঃ 

গন্ধবণিক, মোদক, কাংস্তবণিক; শঙ্ঘবণিক, সাপি ত, তন্থনায়, উগ্রক্ষত্রিয় এমন 

কি কায়স্থ প্রভৃতি জাতি সকলকে সংশূদ্র এবং স্থবর্ণবণিক, স্বণকার, স্ত্রধর, 

মাহিষ্য, কৈবর্ত, গোয়াল! প্রস্ৃতি জাতি শূদ্র নামে অতিহিত হইয়া থাকে। 
কিন্ত একটু ধাঁরভাবে নিরপেক্ষতা অবগণ্ঘন-পুর্বক সমালোচনা! করিলে 
জানিতে পারা যায যে, মহারাঞ্জ বল্পমলসেনের' জাতি-নির্ণয়ের সময় উহারা। 
শূদ্বত প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের ব্যবসা, কার্যযাদ্ি ও আচার ব্যবহার দর্শন 
করিলে উহা্দিগকে কখনই প্রতিলোমজ মন্পৃশ্ত জাতি বলি! বোধ হয় না। 

৪ 



৪৯৮ বীরভূমি। [ ধর্থ বধ। 

মনুমংহিতায় নাপিঠ দাস বাশৃদ্র এরপ উল্লেখ থাকিলেও নাপ্িতর অন্- 

তক্ষণ নিঝিষ ছিল ন1। ' অর্ধকন্তু বর্তমান (ামরের সুসভ্য শুদ্ধাচারসম্পন 

ন।পিতগণ যে সেই অনাধ্ধয সন্তাম তাহ! বিখবীস করিছে পারা যাখ না, কারণ 

পু'াকালে কৃষ্ণকায় কষ্ট প্রন্তর, ভূত, প্রেতাদি পুজক জুনপর্ষে'রাই শৃদ্র বাঁলিয়। 

আঁতহিত হইত1 তাগা মাণ্যতন্থ্ের ঘোর বিবোধী 'ছিল। তাহাদের 

'সংমি শ্রণে পাছে আর্াবন্ত; দূষিত হয়, সঙ্গর জাতির উৎপত্তি হয় ও বেদ-ধশ্রেত 

বিপ্ন হয় এই আশঙ্কায় তাহাঁধিগকে একটু দুরে রাখিতে হইয়াছিল। কোন 

উচ্চ জাতির সহিত বিরুদ্ধধন্ম ও নীচ জাতির সহপ) সশ্মিলনে ক্রমোন্নতির 

পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, গরীয়ান সঘু হইয়। পড়েও লদীয়ানের স্বাভাবিক্ক তেজ 
অবদন্ন হইয়। পড়ে। নীতি-শান্ত্রকার তারম্বরে বারম্বার বলিয়াছেন-- 

হীয়তে 'হিমতিন্তাত হীনৈঃ সহসমাগমাৎ। 
' সমৈশ্চ মমতামেতি বিশিষ্টেশ্চ বিশিষ্টতাখু। 

“হে তাত! 'হানের সহবাসে মতি হান হইয়। যায়১০সম অবস্থাপন্ন ব্যক্তির 

সহবাসে সমান ও বিশিষ্ট অর্থাৎ সংসহবাসে মতি বিশিষ্ট উচ্চ হইয়া থাকে ।” 

সঙ্কর জাতির স্থষ্টি-বিভ্রাট নিরারণউদ্দেশেই সংহিতকারের। শূদ্রজাতির অন 

পানীয় পরন্ত পরিহর্তব্য বলিয়া! বিধি দিয়া গিয়াছেন। কারণ আমাদের 

স্বভাব এই যে, কাহারও সহিত আমাদের সমস্ত খ্ষিয়ে আদান হইয়। 

থাকিলেও আমরা সহস! তাহার অন্ুগ্রহণ কঠ্তে পারি না। ছুই এক 

সম্প্রদ।য়ের ধারণ। আহারসংসর্গ ই. সামাজিক লমতার পরিচায়ক । কিন্তু 

এই গ্রাচ্য সহদয়তার বেগ, বিধি নিষেধাদির দ্বার! স্থুনিয়ত হওয়াতেহই আধ্য 

জাতির আর্ধ্যত্ব বা শুদ্ধত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। ত্রাঙ্গণ জাতি ও আমাদের পবিত্র 

র্ণাশ্রম ধন্ন শুদ্রের প্রতি 'অবিচাব্র করিয়াছেন বলিয়া অনেক সহগ্ণের দল 

চক্ষে সাতার পানি বহাইয়! থাকেন। বক্ষণা-ধর্্ম রতরণীর জলে ভুবাইবার 

পরামশ দেন, সময়ে সময়ে নিজের পিভৃপিতাঞ্চহগণকে পর্যন্ত গালাগালি, 

করিয়া অন্যান্য ধর্মীবলন্বামণের নিকট করচালি লাভে ধন্থ হইয়। থাকেন। 

কিন্ত একথ। কি দু়হার সহিত্বলিতে পারা যায় না যে, £হছুদি বিধিপ্রবর্তক 

মুশা অনীশ্বরোপানক ইতর জাঠিগণকে যত কঠোর-রূপে ব্যবচ্ছি্ন করিয়া- 
ছেন, ঈশা বা মোহাম্মাদ যেরূপ অবিশ্বাসীগণকে কঠোর শান্তি প্রদান 

, এমন কি প্রাণদণ্ড পধ্যন্ত করিতে আদেশ দিয়! গিয়াছেন, মন্বাদ্রি সংহিতা- 

কারগণ বোধ ভয় তত কঠোরতার পরিচয় দেন নাই। সাধারণতন্ত্-প্রচলিত 
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সত্য মার্কিন দেশে শ্বেতচম্ন ও কষ্ণচন্মে এখনও যে কঠিন ব্যবধান বিদ্য- 

মান আছে, পুরাকালে খীরধ্য অনাধ্যে তত প্রতেদ ছিপ না, ইহা! নিঃসন্দেহ | 
তবে বিশেষ অনুধবমা করিলে শর্রমান হর যে, এরূপ সামার্জিক ব্যবধান 

সকল কেত্রে না, হউক অনেক সময়ে মঙ্গলপ্রদ। বিলণ-পরবৃ্ যদি 
ঞ্ঘরিণী হয়। আর কোন প্রকার বিধি নিষেধ না মানে তাহ। হলে ক্রম: 

বিকাশের সম্ভাবনা *পিয় যায়। আফ্রুক। দেএ্র কিছু! দন পূর্বের যে নবর্ধন- 

শ্যাম সুলোষ্ঠ কাফ্রি রাজকুমার শ্রীমান লবঙ্গ,লকে, পূর্ণগন্ত্রপ্রভা বিশ্বে! 

ইংরাজ-কুলোস্তবা সুন্দরী বিণ] করেবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইউবোপীয়- 

দিগের মধ্যে যে এক মহ] হুনুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তাহ! কি বিশেষ 

নিন্দার বিষয়? বাঁদ ইংবাদেতা। এইরূপ বিবাহে প্রশ্রয় দেন তাহ! হইলে 
তাহাদের জাতীয় হান ও বিকৃত হইবে না কি? বর্ণনঙ্কর স্থষ্টির ভয়ে ও 
পরমার্থহানির ভয়েই এই আয্যানাধের্ৰ মধে। আহার পানাদি সম্বন্ধীয় 
ব্বহারগত তেদ কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল । কেননা 'অনাধ্যের! সংস্কার- 
হীন প্রবৃত্তিপ্রণে।দ্বিত" মার্গের উপাসক' ছিপ । বেরূপ আধুনিক পাশ্চাত্য- 

শিক্ষায় শিক্ষিত মার্জিত মড্তাবন্গধীরা কুসংক্জারবশতাপন্ন অশিক্ষিত পরিবারে 

কন্ঠ] দান করিতে বা কন্চধ গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হন, তদ্রপ আর্ষ্েরাও 

পারলৌলিক ইষ্হানির ভয়ে অনাধ্যগণের সহিত অর্থাৎ শুদ্রগণের সহিত 

আদান প্রদান করিতেন না। নব 

কিন্তু এই ভের্দ-ন্ত কঠোরত। ক্রমশঃ শ্লথ হইয়াছিল। যেমন অনা 

ধোরা আঁর্যয-সহঘাসে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল, তেমনি তাহাদের সহিত 

বাবহার সম্বন্ধে উদারতাও হইতে লাগিল। প্রত্যযুগের ব্যবস্থাপক মন্থু 

বলিয়াছেন, 

“আরদ্দিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো। দ্বাসনাপিতো। 
এতে শৃদ্রেযু ভোজ্যান্না যশ্াযম্মানং নিবেদয়েৎ ॥” 

“যে যাহার কষিকন্্ম করে, যে পুক্লযানুক্রনে আপনার বংশের মিজ্রঃ 

যে যাহার গো-পালন করে, যে যাহার' ক্ষৌরকর্মা করে 'শৃদ্রের মধো 
তাহাদিগের অন্নভোজন কর যায় এবং যাহণর নিকট অ.য্মসমর্পণ বা আত্ম- 

নিবেদন করিয়াছ তাহারও অন্ন ভোঞজ্ন করা যায়।” (মন্ক সংহিতা ৪র্থ 

অধ্যায় ২৫৩ শ্লোক )। কলিষুগের রচিত পরা1শর,সংছিতার একাদশ অধ্যা- 

মের ২০ স্লোক-- 
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দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দসীরিণঃ | 

এতে শুদ্রেণ ভ্যোজ্যান। যশ্চাআারং নিবেদয়েৎ। 

এবং যাজ্জবন্ধ্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের *৬৮ গ্লোক-_- 
শৃদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্ধপীরিণং ॥ " 

ভোজ্যাননানাপিতশ্ৈব যশ্চাস্মানং নিবেদয়ে ॥ 

প্রভৃতি শ্লোকাবলি “ননুরুক্তিবূই পোষকতা করিতেছে। সুতরাং ওরূপ 

বিপি সত্যযুগ হইতে কলিধুগ পধ্যস্ত প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য জাতির 

নিকট কালরংহ বখন নেটীভ অর্থাৎ শুদ্রবর্ণণ তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভ্রাত- 
বর্গকে 'এহন্দু জাতির হীনতা” অর্থাৎ জাতিভেদ * দর্শনে হিন্কু নামে পর্ধ্যস্ত 

বীতশ্রদ্ধ হইতে দেখিলে বিম্মিত হইতে হয় বৈকি? অধিকন্ত যখন সত্য 

ত্রেতাদিযুগে ব্রাঙ্গণের পুত্র ব্রাঙ্গণ ব৷ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শদ্রের পুত্র হইলেই 

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব। শূদ্র হইতেন না, আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের ন্তায় 
গুণ ও কর্খ বিভাণানুসারেই বণ নির্ণয় হইত অর্থাৎ নি যে বংশে জন্মগ্রহণ 

করুন না কেন, যিনি শান্ত্রব্যবসায়ী অধ্যয়নশাল (বদভ্ঞ তিনিই ব্রাক্ষণ, 

যিনি শস্ত্রব্যবসায়ী ধোদ্ধ! তিনিই ক্ষত্রিয়, মিনি শিল্প ব। কৃষি ব্যধসায়ী তিনিই 

বৈশ্ত, আর যিনি সেবাধর্ পরায়ণ চাকুরি্ীবিং তিনিই শুদ্র। দ্বাপরধুগের 

আস্তম দশায় ভগবান শ্রীকু্জ বলিয়াছেন__“"চাতুর্বর্্যং ময়! স্ষ্টং গুণ কর্খ 

বিভাগশঃ॥। “গুণ কম্ম বিভাগ অন্ুনারে আমি চতুর্ববর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি |” 

ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র বন্দর্ষি হইয়াছিপেন অধিক্ত-- 

“গর্গাচ্ছিনি স্ততে। গাগ্যঃক্ষত্রাদ,দ্ধ ব্যবর্তীত। 
| ভাগবত--৯--২১--১৩। 

“গণের পুত্র শিনি শিনির পুত্র গা ক্ষত্রিয় জাতি হইতে ব্রাহ্মণ জাতিতে 

পরণত হইয়াছিলেন।-__ ও 
“অন্গমীচন্ত বংগ্তাঃাঃ প্রয়মেধাদরো ঘিজ181% 

£ ভাগবত-- ৯--২১--১৬। 

«“অজমীড় স্বয়ং ক্ষত্রিয় ছিন্েন "তাহার বংশে উৎপন্ন প্রিয়মেধ প্রভৃতি বন্ধ 
ব্যক্তি ব্রান্দণত্ব লাভ কারয়াছিলেন।» 

“মুদগলাদ্যান্মনিৰ তং গোত্রং মোদগপ্য সংজ্ঞিতম্।» 
মুদগল নাযক ক্ষত্রিয় হইতে মৌদগল্য নামক ব্রহ্মগোত্র নিবৃন্ত হয় 

অধিকন্ত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিএ বাহ্গণোচিত কর্ম করিয়া ব্রাহ্গণত্ব লাভ 
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করিয়াছিতেন। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়নন্দন হইয়া গুহক চগলের অন্্ ভোজনেও 
জাতিচ্যুত হয়েন নাই," দ্বাগর যুগের অন্তিম ' অবস্থাতেও এইভাব 
বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়। * বায়। ক্ষত্রিয়তনয় শরীক বৈশ্ত 

গোপের অন্ন তোজন ফরিয়। জাতিচ্যুত হয়েন নাই বরং ব্রাক্গণগণ কর্তৃক 
ৃঙ্গিত হইয়/ছিলেন। কৃষঘৈপাস্ন খীবধ্ঝকণ্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! " 
সাধনার বলে ব্রাহ্মণত্রলাত করিবার পর, মহর্ষি ,বেদব্যান নামে অভিহিত 

হইয়াছিলেন এবং বেদবিভাগ অক্টাদশ মহাপুরাণ ও জগতের সর্বশ্রেঠ কাব্য 

মহাভারত প্রণয়ন করির1 জগতে অমর, হইয়া রহিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে 
পুরাণার্দি শান্ব হইতে এবছিধ বু গ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়। দেখাইতে 

পার। যাদ্ধ যে নীচ কুলোত্তব ব্যক্তি সদাচার-সম্প্ন ও ব্রাহ্মণোচিত গুণ- 

সম্পন্ন হইণে আমাদেক পুর্বপুর্ুষগণের ওদারনীতিক সমাজে ব্রাহ্মণের বরণীয় 
আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাঙ্পোচিত সম্মান গ্রাপ্ত ইইতেন--ত্রাক্গণ হইতেন। 

সুতরাং তখন সেবা-ধর্ম্মের ভার শৃদ্র জাতির উপর অর্পিত থাকিলেও ক্ষুব্ধ 

হইবাব কোন কারণ ছি ন1। অধুনা পাশ্চত্য দেশে লডের পুত্র মুর্খ 

ব। গরীব হইলে যেমন সে জ্বাহান্দের খালাসীগিরি বা জুত1 সেলাই পর্স্ত 
করিয়া বেড়ায়, ভারতের প্রঃচীনকালেও সেইরূপ ষে ঘ্যক্তি অনাচারী মুখ" 

ব্যসনাচারা সে ব্রান্মণ-সম্তান হইলেও শুদ্র, এবং যে সেবাধশ্মপরায়ণ 

চাকুরীজীবি দস ববসায়ী সেই শূদ্র।' তবে তখনকার শুদ্রদিগের ধারণা 

ছিল যে, "মামরা অপর তিন জাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের সেব 

দারা ইহকলে সুখ ও পপকাণে মোক্ষলাত করিব। সেইগন্য তখন দাস 

গসী্ন দ্বার] প্রত অনিষ্ট সম্ভাবন। আদৌ ছিল ন1& প্রাচীনকালের ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্রির বৈষ্ত জাতির পদ্াভিষিক্ত বর্তমাধ স্যয়ের ধনী সম্প্রণীয় খা মনিব 

সম্প্রদায় সর্ববদ্ধাই অভিবৌগ করিয়। থাকেন যে; সেরূপ কর্তব্যনিষ্ঠ (স্ বাধন্ব- 

পরায়ণ দাস দাসী দছুত্পরাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দাস দাশীবন্দ এখন অত্যস্ত 

ছুবিনীত হইয়। উঠিক্াছে। কিন্তু একটি কৃথ। জিজ্ঞান্ত যে পিতার দোষে 

পুত্র মন্দ হয় 1-_ন! পুত্রের দোষে পিত। মন্দ হয় ঠ আজ কাল দাস 'দ(সী মন্দ 

ংয় নাই, পাশ্চাত্য ভাবোন্মন্ত ধনী সম্্রদায়হ' পাশ্চাত্য ভাব অনুকরণে 

অতীব স্বার্থপর হইয়! পড়িয়াছেন। সামান্ঠ ক্রর্টিতে দাস দাসীগণকে কঠোর- 
ভাবে বিড়দ্বিত করিয়া থাকেন, ভৃত্য যদি মনিবের, নিকট পুত্রবৎ ব্যবহার 
প্রাপ্ত হয় তাহ! হইলে সেকি মনিব মহাশয়কে পিগ্ঝৎ ন! দেবিয়। থাকিতে 
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পারে? ““তাঁল বাস,কেমন ? - না বাস যেমন |” এই অতি প্রাচীন প্রবাদ 
বচন ত বিদ্যমান আছেই, তা'ছাড়া সয় বাবহারের প্রতিদ'ন যে নির্দয় 

ব্যবহার ইহা কাহারও কল্পনাতেও আঁমিতে পারে না তবে বেআইনি ড1015- 

(190 01 015 1019) আছেই, কোন চাকরই যে খারাপ হইতে পারে না 
এমন কথা আমরা বঙ্লেতেছি না । কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই চাকর, মর্নিবের 
কাধ্যে বাহাল থাক পধ্যন্ত মনিঝের সহিত অসছৃব্যবহা'র করিতে পারে না- 

সাহসী হয় না। আর এক কথা যনিব-সম্প্রদায়ের একটু অনুধাবন। করিয়া 
দেখা উচিত যে, কটুবাক্য প্রয়োগ'করিলে যখন স্ত্রী পুত্র পর্যন্ত বিচলিত 
হইয়া উঠেন তখন তৃতীয় ব্যক্তি চাকর সে বিচলিত হইবে না কেন ? কিন্ত 

বর্তমান সময়ের কালমাহাস্তযে ভদ্র সম্তান চাকুরি, করিতে আসিয়! কয়েকটি 

রঙ্গতমুদ্রার প্রলোভনে ন! হয় রাগ-অভিমান- "শুন্য হ্ইয়ী পড়েন । কিছ তাহার 

অন্তরে প্রভুর মুখনিঃস্ঘত সেই কটুবাক্যে বিষ সঞ্চিত থাকে বই কি? সেই 
জন্য তাহার সেই বিষদগ্ধ হৃদয়ের নিকট বিষ ব্যতীত স্থধার আশ! ছরাশা 

হইয়া উঠে। সেই জন্য মনে' হয় অধুনা “চাকর ' বাকর পাক্তি” হইয়াছে। 
পুবে বাবুর পুত্র পৌন্র কন্তা। দৌহিত্রগণ পুবাতন কর্মচারী, চাকর, রণুই 
ব্রাহ্মণগণকে জেঠ1 খুড়ে। কাকা দাদা এবং রাধুনী বা চাকরাণীদিগকে খুঁড়ি, 
জেঠাই, দিদি, মাসী প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিত, আজ তংপরিবর্ে সর. 

কার ' বয়” খানসাম। ঝি দাসী প্রভৃতি এব তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। 
আমরাই দেখিয়াছি গৃহশ্বীমী স্বয়ং যাহা আহার করিতেন বাটার রাখাল 

বাগ, পাড়ার হরিশবাগীর পুত্র দশম ব্ষীয় গিরিশও তাহাই আহার 
করিত। কোনু বিষয়ে কর্তা ও চাকরে মনিবে ও রাখালে ভিন্নতেদ ছিল 
না। জলযোৌগের সময্স কর্তীর পৌন্র দৌহিজ্জ ভ্রীনাথ রমানাথ যে সন্দেস 

মিঠাই. খাইতেন, উক্ত বাখালবালক গিরিশচন্দ্রও মুড়ির উপর গুড় ব্যতীত 
সেই সকল ম্রিষ্টান্নের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইত। বাড়ীর চাকর চাকরাদী 

কর্মচারীব্ন্দকে বাটার পরিবাররর্গেরই অস্ততুক্ত বিবেচনা কর। হইত। 

“ছায়। স্বো দাসবর্শ্চ ছুহিতা কুপণং পরম্। 
তম্মাদেতৈ ধিক্ষিগ্তঃ সহেত সংজ্রঃ সদ ॥”' 

| মগ্ু---8-৮১৮৫। 

“দ!সবঁকে আপনার ছায়ার স্তায় বিবেচনা করিবে, 'কন্তাকে পরম 
স্েহপাত্রী' বপিক্কা জানিছ্ে। একারণ ইহাদের দ্বারায় উৎ্পীড়িত হইলেও 
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অক্ষু্ী মনে সদ] ভাহা সহা করিবে, কোনক্রমে ইহাদের সঠিত বিবাদ 
করিবে না। এই নীতি বচন্ন যেমন প্রতোক গৃঠস্থের গৃহে প্রতিপাশিত হইত 

সেইরূপ চাকরের। এক মনিবের অধীনে চাকরাঁ করিয়। “এক কলমে” জীবন 
শেষ করিত। ছুঃখের/ বিষয় অধুনা সেক্মপ মনিব বা পেরূপ দাসদপসী 

ছুল-ভ হইয়। উঠিয়াছে। মনিবগণ যদি এঞ্লন প্রভৃতক্ত সেবা-পরায়ণ দাস 
দাসী কর্মচারী প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করেন, তবে" তাহাদিগকে পৌরুষ 

বাকা দ্বারা বশীভূত করিবার ঝা ব্যাজ আদায় করিবার চেষ্টা না করিয়! 
তাহাদের প্রতি প্রাচীন প্রথায় মদয় ব্যবহার*করুন, তাহাদিগকে পুত্র কন্ঠা 

ভাবিয়া! তাহাদের উপর করুণা বধণ করুন, দেখিবেন আবার সেই 
প্রাচীন কালের স্ায় গ্রভৃতক্ত দাস দাসীবর্গ ফিরিয়া আসিফ়াছে। 

অধুন! আমর] আনু একটি উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছি, “সকল প্রাচীন 

রীতি নীতি যেন পরিত্যাগ করিতেই হইবে।” অবশ্ত এমন 'কথা বলিতেছি 

না যে তন্মধ্যে কোনটাই,পরিত্যজ্য নহে,কোন প্রথার পরিবর্ভম করিবার সময় 

আমর] অন্ধের ম্যায় পুরাতন প্রথার দোষ গুণু সর্বন্ধে আলোচন। না করিয়াই 

উহার পরিবর্তে নুতন প্রথাকে আদরে গ্রহণ করি, ইহা আমাদের পক্ষে 

কথনই মঙ্গলজনক নহে। সকু'প বিষয়েই দেশ কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখ! 
উচিত। কিন্তু কোন্টি, পরিত্যাগেত উপযুক্ত তাঠ ধারভাবে সমাজ-মভিজ্ঞ 

সমাজ শিরোমপিগন নির্ণয় করিবেন। , 

অধুনা এই সেবা-ধশ্মেও্ যথেষ্ট অবনতি সংঘটিত হইলেও প্রচৌনকালে 
পুরাণ উপনিষদারদিতে সেবা-ধর্খের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যযুগে 
মহারাজ হরিশ্ন্দ্র বথাসর্বন্ব স্ত্রী পুত্র এমন কি আত্মবিক্রয় পর্য্যস্ত করিয়া 
গ্রাপ্ত অর্থে ত্রান্ষণার্দির সেব। করিয়াছিলেন । অসুররাজ 'প্রধান ভগবদ্- 

ভক্ত এ্রহলাদের পৌল্র বলি এুএভূবন দান করিয়াছিলেন, রাজননিনী রাজকুল- 

বধু দ্রৌপদী স্বহস্তে রন্ধনপুর্ববক দুর্ববাসা খধুকে ভোঙ্গন করাইয়! সেধীধর্শের 
গৌরব বুদ্ধি করিয়াছিলেন, মহারাজ রঘু ও শিবি অবিচলিত 1টত্তে নিজ গাত্র 

হইতে টুকর। ভাবে মাংস কাটিয়া সেবা-ধর্ম পালন করিয়াছিলেন। দ্বাপর 

যুগের অস্তিম সময়ে অঙ্গরাজ কর্ণ নিজ পুত্রকে স্বহক্কে নিধন পুর্ববক সেবা ধর্ট্ের 
বিজয় পাঁতাক। উড ভীন করিয়াছিলেন। পাগৰ-ঘরণী স্থুভদ্রা বিপন্ন দণ্তী- 
রাঞ্জকে আশ্রয় দান-পূর্বক সেবা-ধন্থ পালনের জন্ত,নিঞ স্বামী পুত্রকে 
সহোদরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া জগতে অক্ষয়ূকী্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
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কলিযুগ জারন্ের প্রায় সার্ধ দ্বি সহ বৎসর পরে ও বর্তমান সমধ্নের অ!ডাই 

হাঁজার বৎসর পূর্বে শাঁক্য রাজকুমার সিদ্ধর্থ রাজ, পর্ধর্য্য, সুন্দরী যুল্তী 
ভাষ্য, সুকুমার শিশুপুতর স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ পূর্বক 'প্রবজ্া গ্রহণান্তর সেব। 

ধর্শের প্রচলন মানসে স্বতন্ত্র ভাবে ধর্খ প্রচার করিয়ছিলেন। (বাদ্ধ-যুগের 

পুরুষ-প্রধান মৌর্য নরপতি অশোক সেবা-ধর্ম প্রচার মানসে স্বকীয় কণা. 

পুত্রকে ভিক্ষুক ভিন্ষুণী সা্জাইয়াছিলেন। অধিকন্ত আমাদের সেই মংঘ্বাণী 

পেবা-ধন্মের প্রচলন জন্তই আমাদের পিতৃপুরুষের কণ্ে ধ্বনিত হই ইয়াছিপ-_ 

তন্মিন্ ্রীতিস্তস্য প্রিয় কাঁধ্য সাঁধনঞ্চ, তদুপাসনমেব 
'শ্টাহাকে প্রীতি কর! এবং তাহার প্রিয় কাধ্য সাধন করাই তাহার 

উপাসন।।” 

সুতরাংমানধ মাত্রেরই সেই পরম মর্জলময় বিশ্বপিতা ভুবনেশ্বরের 

চরণে কান্তিক: ভক্তি ব্লাখিয়! তাহার গ্রীতির জন্ঠ তাহার প্রিয় কার্য সকল 

সম্পাদন করা কর্তা, ঠাহার প্রিঘ্ন কার্ধ্যসাঁধনই ধর্ম, তাহার অপ্রিয় সাধনই 

অধর্ধ। | 

শীক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । 

জন্মান্তরবাদ ও খষটীয় ধর্মশাস্ত 
সাধারণতঃ হিন্দুধন্ম-মতের যে যেমুল তত্বগুলি লইয়া খুষ্টায় ধর্-মতের 

বিরোধ দেখ। যায় হিন্দুর জন্মাস্তরবাদ তাহার মধ্যে একটা 

বর্তমান চিন্তা জগণ্ের গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই 
শত শত বাধ বির, বিরোধ বিসংখাদ ও. স্বাতন্ত্্যের মধ্যেও যেন এক নিরাপদ, 
অবিসংবাদি ও অদ্বয় সত্যেন অনুসন্ধানেই সমস্ত জগৎ ব্যস্ত। সমস্ত জগতে 
এই যে'একট মিলনের লাড়। পড়িয়! গিয়াছে, পরম্পর পরস্পরের ভাববিন্মিয় 

ও সংসর্গ লাতের সুযোগ ও সুবিধা এবং প্রধানতঃ বর্তযান যুগের বৈজ্ঞানিক 
উন্নতিই তাহার কারণ বলিমা' মনে ০হয়। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তে একজন 
মনীষি ব্যক্তি বহু আয়াস্ ও. সাধনার ফলম্বন্রপ থে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন 
অপর প্রান্তের অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষাক্কত অল্পায়াসেই তাহা উপলান্ধ করিয়া 
উপকৃত হইতেছেন এবং তাহার ফলে জগতের অনেক অঃপাতবিরোধী- 

রূপে প্রতী্মান রহপোর স্বার উদঘাটিত হইয়া! নিখিল-মানবের ভ্রাতৃত্বের 
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গথ সুগম কৃরিয়। দিতেছে । আগ এই বিশ্বঞ্জনীন মিলনের প্রয়াসের দিনে 
মাপাতবিরোধী জীব জগতের একটু মূল তত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা 

বর্তমান ইউরোপ খণ্ডের এই ক্ষণি ক অশান্তি যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়েও বোধ 

হয় অপ্রাসঞ্নিক বলিয়। বিবেচিত হইবে ন।। 

১জন্মাস্তবাদ কি ও বৃ ধর্শ-শাস্ত্রে তাহার কোন সমর্থন ব1 উল্লেখ আছে 
কি না, থাকিলেই বা তাহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে * কোনরূপ আজ্লাচনায় 

প্রবৃক্ত হইবার পৃর্ধে মানবের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা বিশেষ 

আাব্ঠক । কারণ মানবের জন্মাস্তব গ্রহণের,প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে প্রথমেই 

এই প্রশ্ন উখিত হয়, “জন্মস্তর * গ্রহণ করে কে; অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই 
দশ্তমান জড়দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তদতিরিক্ত কোন্ বস্তু পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ 

করে? 

সুল-দৃষ্টিতে আমরা জগতে ছুইটী বিরোধী বস্তর ক্রিয়া দেখিতে পাই) 
একটার নাম জড় অপরুটার নাম চেতন । জড়ের শক্তিকে «আবরণ শক্তি ও 

চেতনের শক্তিকে শিকাশ,শক্তি বল। যাইতে পারে। প্রতি অণু পরমাণুতেই 
এই ছুইটী শক্তির অহরহঃ পরস্পর*সংঘর্ষ ষ্ঠ * হইয়া থাকে। আমরা একটু 
স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই দোদ্ধিতে পাইব থে আপাততৃষ্টিত যাহা আমাদের 

নিকট ঘোরতর বিরোধী বলিয়। প্রতীত হইতেছে তাহা বন্ততঃ আদৌ বিরোধী 
নহে, পরস্ গ্রীতির না মিলনের অতিনয় মাত্র; এমন কি যাহাঁর। হুইটী পৃথক 

সন্তবারূপে প্রতিভাত হইতেছে মূলতঃ তাহারাও এক ও অহয়। এই বৃহৎ 
জগং ব্যাপ$রে বাহা) এই ক্ষুদ্র জগৎ সমন্বন্ধেও ঠিক তাহাই। কিরূপে সেই 

এক অদ্বপ্ন তত্ব ছুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্বারূপে প্রকাশিত হইলেন; অর্থাৎ 

কিন্ূপে সেই এক নিষ্কলঙ্ক সদ্বস্ত-_পরমাত্ম7--এই পরম্পর ,বিবদমান শক্তির 

ভিতর দ্িয়। বহুরূপে আক্মপ্রকাশ করিলেন তাহ। এই বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 

আলোচ্য বিষয় নহে। এখন স্তুলতঃ আমার এইটুকু বুঝিতেছিস্ষে এই 
ক্ষয়শীল সুল-দেহের অন্তরালে একটী চেতন শক্তি আছে *যাহার সহায় হা, 
সফলতা, যাহার প্রয়োজন সাধন করিবার ' নিম্ত্িই এই জড় দেহের আবশ্- 
কত) ছিল এবং বর্তমানে যাহার অভাবে, ইহার € এই স্থল দেহের) আব- 
শ্তকতা ন! থাকায় ইহার বিনাশ বা বিলয় গ্রাত্তি ঘটিল। মানব-দেহা শ্রিত 
এই চৈতগ্তইল_যাহা যে কারণেই হউক তাহার স্বব্রপ পরষাস্মা! হইতে বিচ্যুত 

হইয়া স্বতত্্রূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং শাস্ত্র যাহাঁকে জীবাল্জা। বলেন-- 
| 

€ ৪ 
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প্রকৃত পক্ষে তানই ঈন্মাগর গ্রহণ করেন, সুলপেহ বিনষ্ট ত্ইলে এই 

জীবাত্ম( ই আবার কাম্দন। বাঁদনাদি নির্শিত(হুঙ্ষ দেহে অবস্থান করে; প্রতি 

জন্মের সহিত ইহা'রও উত্তর উত্তর পরিণতি ঘটিয়া থাকে । 

ধএ যাবত আলোচনা করিলে আমর] তিনটী বিষয়ের সন্ধান পাইলাম_. 

দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; তন্মধ্যে জীবাত্মাই তাহার প্রঃয়াজনানুষায়ী দেহা- 
স্তর, যে'জন্ান্তর, তাহা! গ্রহণ করিয়। থাকে। মানবের এই স্থূল দেহাতিরিস্ড 
যে আরও দুইটী অবস্থা-_যাহাঁকে' আমর] লীৰাআা ও পরমাখ্ৰা বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছি-_খুষ্টান ধর্মশান্্রও তাহা স্বীকার করেন । “1175 0151017£ 

255011)091 01 5001 2170 91)1111% 722 1৮, 72). এই স্থানে আর 

একটী প্রশ্ন এই উখিত হইতেছে মে, “জীবাত্মার এই দেহ ধারণের প্রয়োজন 

কি?” ধক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে' আমরা বলিব মানবের 
নিঙ্ধ নিঞ্জ কন্মথল ভোগই ইগার মুখ্য প্রয়োজন এবং ক্রমে স্ব শ্বরূপে 

প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ইহার চয্নম প্রয়োজন । একটু; ধীরচিত্তে মাঁনবজীবন 
পর্যালোচনা! করিলেই আমর! ,ইহার সাত! ,উপলব্ধি করিতে সমর্থ 

হইব। এ যে পিতামাতার নয়নানন্দকর, নন্দনের প্রস্ফুটিত পারিজাত কুন্ুম- 
সদৃশ সদ্যোজত সুফুমার শিশু, সংসারের "তালমন্দ, স্ুখছঃখ, পাপপুণ্য 
কিছুরই ধার ধারে না, ছুই দিন না গত হইতেই অকন্মাৎ পিতামাতাকে 

দারুণ শোকসাগরে নিমগ্ন কিয় বৃস্তচ্যুত ম্নান-পুষ্পের সায় কালের করাল 

কবলে পতিত হই, যে অজ্ঞাত দ্বেশ হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সেই 

অজ্ঞাত দেশেই চলিয়া গেল, পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের কোন কাত- 

রোক্তিঃ ক্রন্দনধবনি ব1 চেষ্টা যত্ব কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল 
না । অবার প্র যে.ধনমদে মত্ত, বপঘৃপ্ত, উচ্চবংশগোরবে অভিমানী নবীনযুবক 

ধরাকে সরাজ্ঞ]ন করিয়। পরপীড়া, পৰুন্বাপহরণ প্রভৃতি অসৎ কর্ম্মকেই জীবনের 
ব্রতবূপে গ্রহণ করিয়া ঘোর পাপঞ্জীবন যাপন কর! সত্ত্বেও জনমমাজে খ্যাতি 

ও প্রতিপত্তি লা কিয়! নির্বিঘ্বে জীবনযান্সী নির্বাহ করিয়া কোন্ অজ্ঞাত 
ধামে চলিয়। গেল অথচ তুান্ভারই সম্মুখে আব।র পরছুঃথকাতর পরহিতন্রত 

সত্যনিষ্ঠ, নিঃসম্ঘল, দীনহীন যুবক পরার্থে নিঙ্জীবন বিসজনেও কুষ্টিত 
হইতেছে না তথাপি সমাঞ্জ কর্তৃক উপেক্ষিত ও পদদলিত হইতেছে ইহাঁর 

রহস্য কি? শাস্ত্র 'বলেন পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ধবৈচিত্র্যই তাহাদের ইহ জন্মের 
পরূপ ভোগ*ও কন্মবৈচিত্রযের কারণও নিয়ামক । বস্তুতঃ আমারা একটু স্থির 
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চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিব ইহাই এ সমস্তার প্রকৃত মীমাংসা। নিজ নিজ 
শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশান্ুষাঞ্টী কর্ম সকলেই করে বটে কিন্তু সকলেই 

সমান ফলভোগী হয়ন্বা। এমন কি অধিক' পরিশ্রমী ব্যক্তির অল্লপলফলতা 

এবং অল্প পরিশ্রমী বাক্তির অধিক কতকার্ধযতার' দৃষ্টান্ত বড় বিরঙগ নুহে। 

ূর্লেই বাঁলয়াছি কোনও জ্ঞাত কারণে মানব আস্ম। তাহার নির্বিকার 
সত্যন্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইবা স্বগ্নাতিভূতের শ্যায় নিজেকে বিকারগ্রপ্ত বলিয়া 
মনে করিয়। সুখছুঃখের অধীন হইয়া, জ্ঞাঁতসারেই হউক ব! অজ্ঞাতসারেই 
হউক, পুনরায় তাহার বরূপাবস্থলাতের নিমিত্ত নব নব জীবনের ভিতর 

দিয় শনৈঃ শনৈঃ পেই চত্রম লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, যে অবস্থায় 

তাহার পূর্ববোল্লিখিত সু্্দেহেরও বিলয় ঘটিবে। 
এখন দেখ। বাউকু থুষ্টীয়, ধর্মশাস্ত্রে এই জন্মানস্তরবাদের বেন উল্লেখ 

আছে কিনা এবং থাকিলেই ব| কিরূপ। কিন্তু তাহার "পুর্বে আমার্দের 

জানিয়া। রাখ উচিত &ৰ কি স্বদেশীয়। কি বিদেশীয় প্রাচীন* ধন্মশান্্র আলো? 

চন। কালে আমর। দেখিতে পাই বে অনেক স্থলে এমন অনেক তত্ব আছে 

ষাহার সম্বন্ধে সম্যক নালোচনা না করিয়। কেবল তাহার আভাস ব] ইঙ্গিত 

মাত্র দেওয়া] আছে। ইহ] কাঁজনান কর! দোঁধ হয় অযৌক্তিক নহে যে যে 
সময়ে যে দেশে এ সক শান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল তত্কাঁলে তাহ! এ 

সকল দেশবাসীদিগের উপধোগী করিযাই প্রকাশিত হইব।ছিল। পণ কাল- 

বশে তন্তৎবিষয়ে লক্ষ্যহানতাঁই বোধ হয় পরবর্তী মানবের এএ বিষয়ে 

_ অজ্ঞতার রারণ। . আমরা শ্রদ্ধান্িত হৃদয়ে একটু অন্তঘু্ধীন্ হইয়া! এ সকল 
বিষয়ের সত্যানুসন্ধিৎ্ত্ব হইলে সত্য ম্বতঃই আমাদের নিকট প্রতিভাত 

হইয়। থাকে । এ ৮ 

মহাত্মা শ্রীষ্ঠ বলিয়াছেন্ব “হে অপৃর্ণ মানব, তোমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 

হও। তোর] পুর্ণ ভগবানের মন্দিরশ্বরূপ, তাহার আত্মা স্পেমাদের 

মধ্যেই বাস করিতেছে 1” *1) ১০180100901, 1১ 710 870 101001)11-+)1 

(২০0 210 (119 51010160690 0৮1190]) 41 590. (001, 101.) 10), 

দুর্বল অজ্ঞান ও অপূর্ণ মানবের এই ক্ষণস্থায়ী জীবুনই তাহার এরা অভি- 

ব্যক্তি বলিয়া ধারণ! থাকিলে মহান খু কখনই দীর্ঘকালের কঠিন 

সাধন-সাপেক্ষু এরূপ মহান আদর্শের দিকে মানুষকে অগ্রসর হইতে কখনই 

উপদ্দেশ দিতেন ন]। 
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বাইবেল গ্রন্থের ওল্ড, টেষ্টামেণ্ট নামক অংশের শেষতাঁগে মহাত্মা 

ইলাইজা সম্বন্ধে যে কথা বল! হইয়াছে তাঁছার 'আলোচনা৷ করিলে আমন 
দেখিব যে উহ! জন্মান্তরবাদের একটী গকুষ্ট উদ্দাহরণ। উক্ত পুস্তকে লিখিত 
আছি “দেখ, প্রভু খুষ্টের সেই শ্রেষ্ঠ ও তযম্কর * দিন আগমনের পুনের 
আমি তত্বদ্শ ইলাইজাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব।” ৭1303]. 
1 ডা] 9৫0 2০90! [01107 (1)0 0101)1)661)61010 0109 ৩91 2110 001711)10 

04. 01010 1,010 00170” (198190111৮5) 

উক্ত বাইবেল গ্রন্থেরই নিউ টেষ্টামেপ্ট অংশে মহাত্মা নথি লিখিত সুসমা- 

চারের ১৭ শ অধ্যায়েও উক্ত সাধু ইলাইঙ্জা সন্ধে লিখিত আছে। তথায় 

মহাত্ম! খু তাহার শিষ্যগণকে তাহার কোনও অলৌকিক ক্রিয়া সনগ্ে 

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন' “আমি মপ্রিয়া পুণ- 

রুখত হইবার পূর্বে এ বিষয় ষেন কাহাকেও বলা ন1 হয়।” তখন তিনি 

তাহার শিষ্যগণ' কর্তৃক ইলাইজা.স্ন্ধে জিজ্ঞাস 5 হইয়া বার বলিয়াছিলেশ 

তাহ। এইরূপ লিখিত আছে। যিশুকে তাহার িষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন 

“তবে ইলিয়স ( ইলাইজ। ) নিশ্চয়ই পূর্বেবে ( অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পুর্বে) 
আসিবেন, শাস্ত্রে এপ বলে কেন?, ৩খন ধিশু এই বলিয়।৷ উত্তর দিলেন 

“ইলিয়স নিশ্চয়ই পূর্বে আসিবেন এবং সকল বিষয়ের পুনরুদ্ধার করিবেন। 

কিন্ত আমি তোমাদ্দিগকে বলিতেছি' সেই ইলিয়স পূর্বেই আসিয়াছেন কি 
লোকে তাহাকে চিনিতে ন। পাবিয়া তাহার প্রত বদৃচ্ছ ব্যবহার করিয়াছে। 

মানব পুঞ্রকেও ( অর্থাৎ আমাকেও ) তাহাদের নিকট ঠিক এরূপে লাঞ্চিত 

হইতে হইবে। তখন'ঠাহার শিশিষ্যের। বুরিলেন যে তিনি জন-দি-ব্যাপ- 

টিষ্টেব কথা বলিতেছেন 1১ »]]1১ 01১5011১105 951500 11110, ১৪৮11): 

৮৮11 (01) 5877 1182 50111905 11771 15119517050 00100 ঠ0502) ৪৮1 

[545 4/5৩৩:৩৫ 8110 5210 00110 07010) 12145 (701) 31811 ০০ 

৭110 1550910 ্া 00100513061 58) 00000 9০8 0186 10105 ০00০ 

21764052170 0055 1:76$/ 1711) 1000) 1900 118৮3 0973 01100 1710) 

+/1)9,0506৮91 0765 115651. 151155150 91811 2150 0179 501] 01 10021) 

5006৮ 01 07917..100051) 070 015010155 0106756900 0086 170 

:50981:0 01700 (87৫৭ ০? 10011) 000 13810601507 (19007৩৬ 

২৮11-8০-73), 
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পুনরায় ১১শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে কারণ “জন? সন্বন্ধে সকল মহাত্মা 

এবং শান্জই ভবিব্যৎবাণী*বলিশ্না গিয়াছেন। এবং €তামর] যদি ইহা বিশ্বাস 

কর তবে এই সেই ইলিয়স, বাহার আসিবার কথ। ছিল।”৮ 1৭0: 911 076 

1)0191)505 2110 (816 12৩ [31019155150 41001] 10121) 10 ৮1৮৩ 

11] 10001৮0 11. 225 25 11185, 0 ০5 00100001706 

উপরি উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে আমুর1 দেখ্িতেছি মহাস্ম! রর দুইবারই 
মতি স্পষ্টরূপে জনের পূর্বজীবনের কথাই বলিতেছেন। যিশু খৃষ্টই বলিতে- 
ছেন “এই জনই সেই ইলিরস |”  * 

অপর এক স্থলে এক জন্ম।ন্ধ ব্যক্তির প্রসঙ্গেও এই জন্মান্তরের বিষয়ই বেশ 

*ষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে । থুষ্টের শিষ্যেরা উহাকে জিজ্ঞামা করিতে- 

ছেন “প্রভু, কাহার ইহার নিগের, না হার পিতামাতার-__ পাপে _এই 

বা]ক্ত অন্ধ হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে | 8185651) ০ 010 5117, [লিট 

11021 0১1 1015 [9161)15, 1171. 110 ৬85 190101) 01770 2) উক্ত প্র 

হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে শিষ্যেরা, এ অন্ধ ব্যক্তির পূর্ধব জন্ম কৃত 
পাপ কর্মের কথাই বলিতেছে। * থৃষ্ট যদি শাহাদের এই ধারণ ভুল বলিয়! 
মনে করিতেন তবে তিনি ধর্নশ্চয়ই উহা সংশোধন *করিয়া দিতেন, যেমন 

অন্ত অনেক স্থলে তিনি বলিয়াছেন। 

এই পূর্ব ও পরজন্মের কথা ্রীষ্টীয় ধর্মযা গ্রকেরাও পূর্বে স্বীকার করিতেন 

এবং উহ1 বহু শতান্দী পর্য্যন্ত জেয়বাদনূলক খুষ্টীয় ধর্মসন্প্রদায় ( 017956107) 

মধ্যে প্রচলিত হিল। * পরে ৩৪০ খুষ্টান্দে কনষ্টার্টিনোপলে যে এক 

স্কানীয় ধসতা আহত হত তাহাতে, এই শন্মান্তর বিষয়ক শিক্ষাদান 

গোৌড়। শ্রীষ্ীন সম্প্রদায় মধো নিবিদ্ধ* 'হইয়া যায়। ধাহা হউক এই ঘটন। 

সত্তেও এমন অনেক ্রী্টায় অধ্য্ সম্প্রদার (১১৮১0০৪! ১০৫৫১ ) আছেন 

'ধাহাদের মধ্যে জন্মন্তরে বিশ্বাস এখন পর্য্যস্তও অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত 

হইয়া আফিতেছে। | 

€]২61108108601, ৪. 56007 ০ 17058 000) নামক পুস্তক- 

প্রণেতা 1. 10. 4৪11০ বলেন গ্লেটো, সিজার, ভার্জিল প্রভৃতি মনীধিগণও 

এই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। 

"* 51১15(15 50001012 নামক গ্রন্থ 
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অতঃপর আমর! জন্মান্তরবাদ্ সম্বন্ধে জনৈক ইংরাঞ্জ অধ্যাপক 1:065501 

] 12115 ০ 7850081"এর মত উদ্ধত করিল্পা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের 

উপসংহার করিব। তিনি বলেন ₹- 

11001051161 11] 1001021) 13590150910 1513 10016 70101081310 

6100০011100 602 210) 90727 টি 00070091191 11) 11010016511 

[৭০ 05015 018 (01616, 15 0179 51001 1119 1১০90171650 105 10110) 9110 

06201), 2100 01121) 0106 চার 10105 1100, 100 0151060 ১) 

19110] 0110 00201) 221]) 1725 110 হি 1) 112:171109) 2110 5001) ৪ 

0112100 [1017% 000 01091 01 001 0109011€ 0:102112108 599185 

1100101501121)10-) (2৭006550000 ৭৮170110610 50901500711] 141027 

[904 ). | 

প্র শ্রীফণীন্দ্রনাগ চক্রবর্তী । 

॥ € 

ভাঁগবত ধর্ম ৷ 
ভগবদুন্তি লাভ করিয়া জীবন সফল করিতে হইলে যে সমস্ত উপায় 

অবলম্বন করিতে যইবে, গতবারে আমর! শ্রীমত্ভ/গবতের যে স্নোকগুলি 

উদ্ধার করিয়া! তাভ।ার অনুবাদ দ্িয়াছি তাহাতে উক্ত হইয়াছে। .পুজ্যপাদ 

শ্রীল বিখনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এই শ্লোকগুলির তাৎপধ্যস্বরূপে চতুদ্দশটি 

সোপান আচাধ্যগণের $পদেশান্যাক্মী উল্লেখ কররিরাছেন। সেই সোপান 

কয়টি এই । .। সাধুদ্িগের কৃপা ২। মহৎসেবা, ৩। শ্রদ্ধা! 51 শ্ুরুপ্া- 

রয় ৫। "শুঞ্নে স্পৃহা ৬। ভক্তি ৭ অনর্থাপগম ৮। নিষ্ঠা ৯। রুচি 
১০1 আসক্তি ১৪। রতি ১২1 প্রেম ১৩। দর্শন ১৪। মাধুধ্যান্ুভব | 

পূর্ব্বের ছয়টি শ্লোকের দ্বারা 'ভাগবতধন্মের সাধন আহ্ুপুর্িক বর্ণনা 

করা হইল। হরিকথায় রুচি সব্বপ্রথমে প্রয়োজন। কথায় রুচি হইলে 

সাধুসঙ্গ চিত্তসুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অনায়াসেই সাধিত হুইতে পারে। 

লোকে শুনিতে চায়' না, কর্ণ ও স্বদয় রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ, অহঙ্কাবের 

ছুঃস্বপ্প লইয়া আমরা বসিয়া আছি। দুঃখ সকলেরই আছে, অতাব সকলেরই 
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আছে এখং এই ছঃখ ও অভাব দুর করিবার জন্য আমরা ক৬ লোকের 
শরণাপন্ন হইতেছি কত প্রকারের উপায় অবলম্বন করিতেছি, নানা কথায় 

জগতের বাযুমণ্ডল র্ হইয়া গিয়*ছে। কিন্তু রুচির সহিত ভগবানের কথা 

কেহ শুনিতে চায় না' ইচ্ছা! করিয়া যে মন্ুা ,গুনিতে চাহে না তাঁহাও 

চিফ নহে, রুচি নাই অর্থাৎ তাহাকে ভাল লাগে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তগ-* 

বানের কথাই একমান্ধ সত্য কথা, অন্ত কৃথায় ৫ সত্য নাই তাহ নহে, 

কিন্ত সে সকল কথায় সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত হইয়া! রহিয়াছেঃ কেবল 

তাহাই নহে আগ্ভান্ঠ কথায় যে মমন্ত সত্য আছে তাহ! পারমাধিক সত্য নহে, 
ব্যবহারিক সত্য। তগবানের কথা ব্যতীত অন্য কথায় আমাদের কোন 

সমস্তারই মীমাংসা হয় না, হৃদয়ের পূর্ণ পরিভৃপ্তি হয় না। কিন্তু তবু 
আমাদের ভগবানের কথায় কুচি নাই। যে বস্ত সর্বাপেক্ষা মিষ্ট, 

বস্ত সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর তাহ খাইবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় ন। ইহা 

আমাদের অত্যন্ত ভুর্ভীগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
এখন এই কুচি উত্পাদনের সুগম উপায় £কি? শ্রীজীব গোম্বামী এই 

ভাবেই ব্যাখ্যা করিতেছেন ।৪ এই সুগম উপায় তীর্থগমন। তাহার কারণ 

প্রাযস্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতি অর্থাৎ তীর্ধে গমন করিলে শ্রায়ই সাধুসক্গ লাভ 
করা যায়। সাধুসঙ্ক হইলেই কোন ন। কোন রূপে সাধুসেবার সুবিধ! 

তটে। যেমন ক্রমসন্দর্ে জজীবগোব্বামী বলিতেছেন “কাধ্যান্তরেণাপি তীর্থে 

ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং ব দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণ! 

সেব৷ স্বতএব সংপদ্দযতে । তংপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয় 

্বাভাবিক পরম্পর ভগবৎকথায়াং কিমেতে সঞ্চথয়ন্তি তৎশুণোশীতি তদিচ্ছা, 

জাঁয়তে। তচ্ছ,বণেন চ রুচিজায়ত ইতি*। তথাচ মহন্ত এব শ্রত্বা ঝটিতি 

কাধ্যকরীতি ভাবঃ। তথা শ্রাকপিল দেববাক্যং-- 

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধ্যলংবিদো 
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 

তজ্জোষণাদাশখপবর্গবত্মনি * 

শরদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রিষ)তি ॥. 

অর্থাৎ নানাকার্যব্যপদেশে সাধুগণ প্রায়ই 'তীর্থে ভ্রমূণ করিয়া থাকেন, 
কখন কখন*বান করিয়াও থাকেন। সেবা নানশরূপ, দর্শন, ম্পর্শন বা 
সভাষণাদি দ্বার আপনা হইতেই সাধিত হইয়? )থাকে। . শুই সেবার 
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প্রভাবে স্বাধুগরণের আচরণে শ্রদ্ধ। জন্মিরা থাকে। সাধুগ্রণ পরম্টীর ভগবং 

প্রসঙ্গই আলোচনা করিয়া থাকেন। তীস্কাদের, পক্ষে ইহাই স্বাতাবিক। 
তাহাদের এই প্রসঙ্গ অল্প শুণিলেই তাহারা কি কথা কহিতেছেন একটু 

শোন! যাঁউক্ এইরূপ ইচ্ছ। হয়। তাহার পর সেই কথা শুনিলে সেই কথার 

রুচি হয়। মহতের নিকট হরিকথ শুনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফল প্রদ হটয়! 
থাকে, ভ্রীকপিলদেবও' এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “সাধুগণের 
সহিত প্রক্ষ্টরপ সঙ্গ হইলে ভগবানের -মহিমা ও করুণার কথ! হইয়া 
থাকে। এই কথ! হৃদয় ও কর্ণের বসায়ন। সেই কথা শুনিতে শুনিতে 
সঙ্গে সঙ্গেই অপবর্গবন্তে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিয়; থাকে ।” 

জ্রীমস্ভাগবতশান্ত্র আরাধ্যরূপে হ।ভগবান বাস্থুদেবকেই নির্দেশ করিয়া- 

ছেন। প্রথমে এই কথাটি শুনিলে সাধারণ শন) রিচেনা করিনে যে তাহ! 
'হহলে ভাগবতঝার একটি সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিলেন। একে বহু 

সম্প্রদায়ের কলহ ও প্রতীঘবন্দীতায় জগৎ অশান্তিকর “ইয়া উঠিয়াছে, তাহার 
পর আবার এই এক সাম্প্রদায়িক, মত। কিন্তু শ্রীমপ্বাগবত*কোন সাম্প্রদায়িক 
মত প্রচার করেন নাই। হতৃক্ষণ পর্যযস্ত' আমরা কেবল বাক্য লইয়াই বিত্রত 
থাকি ততক্ষণ বক্তার সহিত মিগন অসম্ভব ॥. বাক্য শুনিয়া যদি বাক্যের 
অর্থের মধ্যে প্রবেশ কর! যায় তাহা হইলে মিললনেরও বিশ্বজনীনতার 

ভূমি দেখিতে পাইব। পবুবস্তী শ্লোকের তাৎপর্য স্ন্দররূপে হ্ৃদয়ঙ্জম 
করিতে হইলে যে যুগে এবং যে আদর্শ লইয়! এই শ্রীমত্তাগবতের আ'বর্ভাৰ 
সেই যুগ ও সেই আদর্শ আমাদিগকে ম্মরণ করিতে হইবে। আমরা পূর্বে 
এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে আলোচন। করিয1ছি আর একবার তাহ ম্মরণ করাইয়। 
দেওয়া সঙ্গত। “ প্রাচীন তারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি অতি 

প্রধান ঘটনা এই মহাযুদ্ধের পর চিন্তাশীল ভখরতবাসীগণের চিত্ত এক 

দারুণ সন্দেহ-দোলায় আপোড়িতু হইতেছিল। মানুষকে ভগবানের জন্ঠ 

জীবনধারণ করিতে হইবে, ভগবান লীলাময় তিনিই একমাজ কর্তা এই 
অনুভূতিতে আরোহণ করিরঘা তাহার জন্ত জীবন ধারণ করিতে হইবে, 
জীবনের নূতন আদর্শ, প্রতিষ্ঠা করাই শ্রমন্তাগবতের উদ্দেশ্ত। পরবর্তী 
স্নোকে শ্রীমন্তাগবত বলিতেছেন। এই সকল কারণে কবিগণ নর্থাৎ হৃদয়ের 

দ্বারা ধাহার। সত্য প্রত্যক্ষ করেন তাহারা, পরম আনন্দ সহকারে ভগবান 

বাস্থদেবে, মনঃসংশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন। 
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প্রাচীন শাচাধ্যগণের মতান্্যায়ী শ্লোকটির বিস্তৃত তাৎপর্য এই | শাস্ত্রের 

কথা বলা হইল । তাহাতে দেখ। গেল যে সাধুসজ, 'সাধুসেবা ও সাধুমুখে 

প্রীতগবানের কথা শুনিয়া সেই করায় রুচিলাভ করাই আমাদের প্রথম 
কার্য ॥ ধন্মজীবন ল'ত করিতে হইলে অনেক "পথ অবলম্বন ,করা য্ইতে 

পার কিন্তু এই পথই সর্বাপেক্ষা স্থগম ! *কেবল শান্তর যে এই কথা বলিয়' 

ছেন তাহা নহে! ।এই পথ সদাচারসন্মত। চিরদিন কবিগণ 'এই পথ 

আশ্রয় করিয়াছেন! যে পথ শাস্ত্র ও সদাচারসন্মত তাহা নিশ্চয়ই আশ্রয়ণীয়। 

তাহা ছাড়! আরও কথ আছে। ধর্মজীবনের পথ আমর! সর্বদাই অত্যন্ত 
কষ্টকর পথ বলিয়া বিবেচনা করি। সাধারণতঃ মান্য ধর্মের নামে যে টুকু 

করে সেটুকু হয় যমদুতের বা নরকযাতনার তয়ে অথবা সহজে স্বার্থসাধন 

5ইবে এই প্রকারের লাভের 'প্রেরণায়। কিন্তু এই যে ধর্ম ইহ ধর্মপদবাচ্য 

নহে। ধশ্শপথ কষ্টকর বলিয়। বিবেচন। কর অজ্ঞানতার ফল। ধর্মজীবনের' 

গথ আনন্দে পরিপুর্ণ।* কেহ কেহ বলেনু ধর্খের অনুষ্ঠান কষ্টকর, তবে 

শেষ্ল নুথকর কিন্তু ত্বাহা নহে । ধঙ্ের অনুষ্ঠানও সুখকর, শেষফলও 

সুখকর। এই ঙ্জোকের টাকায় ভীজীকগোত্বামী বলিতেছেন “কর্মানুষ্ঠানবন 

সাধনকালে সাধ্যকালে ব। ভক্গ্যনুষ্ঠানং ছুঃখরূপং। প্রত্যুত সুখরূপম্ এব ।” 

কম্মানুষ্ঠানের গায় ভক্তির অনুষ্ঠান সাধনকালে বা সাধ্যকাঁলে হুঃখরূপ নহে 

পরন্ত সুখরূপ। অবশ্য সাধারণতঃ আমর যাহাকে স্থথ বা আরাম বলি 

সে প্রকারের সুখ নহে, কারণ সে সুখ তো। সংম্পর্শজ এবং তাহ! ছুঃখের 

সোপানমাঞ্জ। এ সুখ আত্যন্তিক, অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্ ও শাশ্বত । 

বলা হইল যে মনঃসংশোধিনী ভক্তি ভগবান, বানুদেবে কর! হইয়া 
থাকে । মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিজেরে উপাস্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 

অনুভব করিয়াছে । উপাস্ত ষে কোনও প্রকার হইলেই তাহাকে ভক্তি করা 

যায় না। হৃদয়ের মধ্যে ভক্তির উদ্রেক কুরিয়। সেই ভক্তিপুষ্পান্ীলি গ্রহণ 

করিতে পারেন উপাস্যের মধ্যে সেই সমস্ত কল্যাপ-গুণ আছে উপাসকের 
অন্তরে এরপ প্রর্তীতি থাকা চাই; যেমন “ভালবাস” বলিলেই অমনি 
একজনকে ভালবাস! যায় না, ভয়ে ধা লোতে ভালবাস! যায় না, সেইরূপ 

ভক্তি কর বলিলেই ভক্তি কর! যায় না। “বান্ছুদেব ভগবান" বলিলে সেই 

পরমার্থ তব্বের এমন কতকগুলি লক্ষণ বা! ধর্ম স্থচিত হইপ্না থাকে যে সেই 
লক্ষণতলি দুঢ়রূপে চিন্তা করিলে বা সত্য করিয়।॥ বুঝিলে মাঞ্যু, তাহাকে 
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ভাল না৷ বাসিয়। পারে না। শ্ীমস্ভাগবত ক্রমে ক্রমে আমাদের সহিত সেই ' 
পরমার্থতত্বের পরিচয় সীধন করিয়া দ্িরেন। পরবর্তী শ্নোকসঘূহে তাহা রই 
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করিতেছেন। 

“সত্বং রজস্তম ইতি প্রকতেগুণাস্তৈ « 

যুক্তঃ পরঃপুরুয় এক ইহাস্য ধত্তে। 

স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞি হরেতি সংজ্ঞীঃ 

্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোনৃণাং স্থাঃ 1৮ 
যদিও এক পরমপুরুষ, প্রকৃতির সত্ব, রঙজ ও তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়] বিশ্বের 

ৃষ্িস্থিতি ও লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্ি' 'এবং হর এই পৃথক পৃথক সংজ্ঞা 

ধারণ করেন, তথাপি সত্বমুর্তি বাসুদেব কা মনুষ্যুদিগের' শ্রেয়ঃ বা 
মোক্ষ হয়। ৮ 6 এ 

শ্রীধরস্বামী বলেন যে ব্রঙ্ধার্দি ক্রিদেব একাত্ম হইলেও বান্ুদেবই শ্রেষ্ঠ 

কারণ তিনি স্তন । গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্ষ)গণ একটু অন্যরূপে ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বীমীর ব্যাথ্য। ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবস্তী মহাশয়ের 

ব্যাখ্যার মধ্যে সামান্ত প্রভেদ আহছে। যাহা হউক এই উভয় ব্যাখা 
সাহায্যে আমর! ভাগবতপর্তের উদারত1 ও বিশ্বজনীনতা কিয়্ুৎপরিমাণে 
উপলব্ধি করিতে পাবিব। শ্রীজীবগোশ্বামীর টীকার তাৎপর্য এই । 

ব্প। হইল যে কর্ম, জ্ঞান ১৪ বৈবাগ্য বিষিয়ে যত্ব পরিত্যাগ করিয়। 

তগবপ্তক্তিই করণীয়া ! কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্য যে কিছুই নহে এমন কথ। 

বল৷ হয় নাই। এইমাত্র বল! হইতেছে যে এজন্য যে যত, বে চেষ্টা করা 

হইয়া থাকে তাহ। ন। করিয়! যদি ভক্তিপথ আশ্রয় কর] যায় তাহা হইলে 

কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের যাহ! উদ্দেশ্ত তাহাও জুন্দধরূপে সিদ্ধ হইবে। গ্রেম 

বা সেবাও এক অর্থে কর্ম হইতে পারে, কিন্ত এধধনে কর্ম বলিতে দেবতার 

উপাসক্গ। বুঝিতে হইবে। শ্রীঞ্জীবগোম্বামী স্পষ্টই বলিলেন “দেবতাত্বর 

ভঙজনমপি ন ঝর্তব্যম্ ইত্যাঁহ সপ্ততিঃ।৮ সপ্ত শ্সেকে বলিলেন অন্য দেবতার 

পৃঁজ। কর্তবা নে । * অন্ম ৫দবতার কথা কি, ভগবানের গুণাবতার যে ঝিষু 

* একটি কথ! বলির! কারা প্রয়োজন। গৌড়ীয় আচার্ধ্যগণের দেবতান্তর-পুজা নিষেধ ও 

একালের পৌত্লিকতা-বিনাশ এঁক জিনিস নহে। সংক্ষেপে উভয়ের মধ্যে এ্রভেদ বোধ 

হয় এই যে প্রথমটি হিন্দসৃধনার ভিতর হুইভে এবং অপরটি বাছিরেন « অন্করণ হইতে 

সঞ্জাত। ফলও প্রভেদ আছে। 
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"হার পুজা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ তাহাতেও গরব্রদ্দের অতাখ 
রহিয়াছে । প্রথমতঃ ধাহার) শরেযঃপ্রা্থা তাহারা রজঃ গুণের অবতার 

রন্ধা ও তমঃগুণের অবতার শিব, ইহাদের ভঁজনা করেন না (পরমতন্ব 
বৃদ্ধিতে )। অবশ্ঠ পুরুষ এক বই ছ্ই নহেন, সেই এক পরম পুরুষই ই 

বিশ্বে স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের জন্য যথাক্রমে সত্ব, ও' রজঃ ও তমোগুণে যুক্ত 

হইয়াও স্বরূপতঃ তৎসমূদ্রয় গুণের দারা অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া হরি বিগিঞি হর: 

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা! ধারণ করেন অর্থাৎ টসেই সেইরূপে আবিভূত হয়েন। 
এই ঝ্রিদেবের মধ্যে যাহ] শ্রেক্ঃ অর্থাৎ ধর্শ,অর্থ কাম যোক্ষ ভক্তি প্রভৃতি 

শুভ ফল সমূহ শ্রীবিষু। হইতেই হয়' ধারণ তিনি সত্বতন্ধ সত্বশক্তিতে অধিঠিত। 
(তাহ! হইলে দেখ! যাইতেছে এই ত্রিদ্বেবের উপাসন! ছুই প্রকারে হইতে 
পারে এক উপাধিঘৃষ্টিতে অর এক তন্বদৃষ্টিতে।" উপাধিৃষ্টিতে তজন। 
করিলেই দেবতাস্তরের ভজন! হয়, কিন্তু তত্বদৃষিতে তজন।* করিলে পরম" 

পুরুষের ভজন হয়।)* ব্রদ্গা ও শিব, রজঃ ও তমোষ্খণের এই দুই 

গুণাবতারের ফ্দ্যপি উপাধি দৃষ্টিতে সেব। কর বায়, তাঁহ। হইলে ধন্ম অর্থ ও 

কাম তাহা ঘোরত্ব ও মুঢ়ত্ব এই উদ্তয় গুণের, সহিত সংশিষ্ট বলিয়৷ অতি- 

স্থথকর হয় না। ধশ্্ অবকার্ম সাধিত হ ইতে পারে, মনস্কাননা পৃ হইতে 

পারে সত্তা, কিন্তু কামনাপুর্তি হইতে উদ্ভূত যে সথথ তাহ? স্থায়ী হইবে লা। 
এই সুখ কখন ( অর্থাৎ বঙ্গ গুণের স্পর্শ থাকিলে ) অহস্কীরে চিত্তকে উদ্ধত 

করিয়া দিবে এবং অপরের অনিষ্টসাধন আদি অপকর্ম ও অমঙ্গল জন্মাইবে ; 

আবার এই সুখ কখন (অর্থাৎ তমোগুণের স্পর্শ থাকিলে) মোহ আনয়ন 

বরবে। উপাধি পরিত্যাগ করিয়। যে সেব। তাহাতে মোক্ষ হয় সত্য 

কিন্ত এ প্রকার সেবার হঠাৎ সম্তাবন। লাহ। পরমাস্মার “সাক্ষাৎ প্রকাশ 

অসস্তব.বলিয়! ঈষৎ উপাধেসন্বন্ধ ব্যতীত তঙ্জনা হয় ন1। শ্রীবিষ্ণর সেবা 

উপাধিঘৃষ্টিতেও যদ্দি করা যায় তাহা হইলে যে. ধপ্ন অর্থ কামর্পসন্ধ হয় 
তাহ। সুখদ কারণ সত্বগুণ শাস্ত। আর যদি পিফামভাবে শগ্রাবিঝুর সেবা 
কর! যায় তাহ। হইলে সত্বগুণ হইতে জ্ঞান হন্র রলিয়] সাক্ষাৎ মোক্ষ হইতে 

পারে এই জন্যই স্বন্দ-পুরাণ বলিয়াছেন-- 

বন্ধকে। ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ ম্বোচকঃ। 
কৈবল্যদঃ পরংত্রহ্ম বিষ্ুরেব সনাতনঃ ॥ ্ 

উপাধি পরিত্যাগের দ্বারাই পঞ্চমপুরুবার্থ ভক্তি হইয়। থাকে । টাবিষুধ পর- 
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মাস্সারূপে প্রকাশিত হয়েন, এই জন্য বিষণ হইতে শ্রেয়ঃলাভ হইয়। থাকে । 
প্রীজীবগ্োস্বামী মহাশয়ের টীকাঁর শেষ অং ংশটুকু ধীরভাবে চিন্তা করিলে 

প্রকৃত রহদ্য বুঝিতে পার৷ যায়'। সম্পরদায়ে সন্প্রদায়ে গুটিকয়েক কথা বা 
নাম লইয়া বহিমুখভাবে বিরোধ করিযা থাকে । সপ্রণায়পমূহের গতি ও 
পরিণতি আলৌচনা করিলে হিন্দু সাধন1কেমন করিয়। একফ্যের দিকে অগ্রসুর 
'হইয়াছে চাহ] বুঝিতে পারা যার । 

যিনি বে নামে বা যে 'ভাবেই' উপাসন! আরন্ত করুন না কেন তাহাকে 
উপাধি পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যতক্ষণ সাধক তাহার উপাস্য দ্রেব 

তাকে একটি পরিমিত কোন কিছু বলিয়!' 'মনে.কব্রিবেন, অন্যের উপাস্য 

হইতে ও অন্ঠান্ত বস্ত হইতে তাহাকে পৃথক বলিয়া জানিবেন ততক্ষণ-পর্য্যস্ত 
তিনি যে মন্ত্রই জপ করুণ, আর ষে কোন অনুষ্ঠানই, করুন, তিনি পঞ্চম 

গ্রুকুসার্থ যে প্রেম তাহ। অঞ্জন করিতে পারিবেন ন! অর্থাৎ তাহার ধর্মবজীবন 

প্রকৃত ও সর্ববোত্রুট যে সফলত1 তাহ! লাভ করিতে গ্লারিবে না। জীবিষুতর 
উপাসনা, সত্ব-গুণের উপাসন?, স্থিতিশক্তির উপামনা। মানুষ না জানিয়াও 

এই শ্রীবিষ্ণরব উপাসন৷ করিতেছে। যোদ্ধা যেমন একটি নির্দিষ্ট স্থানে 
দাঁড়াইয়া! তবে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে সেইরূপ আমরা 
শাস্তভাবে জ্ঞানালোকের সাহায্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি। সব্বগুণে 
চিত্ত অবস্থিত হইলে বিষণ পরমাক্মাকারে প্রকাশিত হয়েন। এই প্রকাশের 

নাম বাষ্ট্যন্তধ্যামীরূপে প্রকাশ । তখন দেখিতে পাওয়। যায় যাহ! কিছু আছে 

সনস্তের গুহাশয়স্থিত যিনি, সকলেরই সত্বা ও চৈতন্তের হেতু যিনি তিনি এক, 

এই উপলব্ধি, মানবের ক্ষুদ্রতা দুর করিয়৷ দেয়, তাহার চিত্ত প্রসারিত হয়, সে 

বাক্তি বিশখ্বপ্রেষের থে সনাতন পথ যেই পথে পদার্পণ করে। এই পথে চলিতে 
»লতে উপাধি পরিত্যাগ অর্থাৎ আমার আমিটিকে অন্ত সমস্ত হইতে 

নিত্য-স্বতত্্-বণির। যে অভিমান, তাহার বজ্জনস হজেই হইয়| থাকে। 

রঙ্গো গুণের আশ্রয় লইলে বিক্ষেপ আর তমোগুণের আশ্রয় লইলে আবরণ 
আসিয়া থাকে । অবশ্ত এ কথ একেবারে মিথ্যা নহে যে এই উতয়গুণের 

মধ্য দিরাও কালে কখনও নিপ্বগুণ্যে উপস্থিত হইয়া উপাধি পরিত্যাগ 
পুর্বক পঞ্চমপুরুযার্থ যে প্রেম, তাহা! অজ্জন করা যায়। কিন্তু আবরণ 

, বিক্ষেপের মধ্য দিয় যাওয়ার প্রয়োঞ্জন কি? শান্তভাবের আশ্রয় 'গ্রহণই 
নলের সুগম পুথ। 
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সুতরাং শ্ীমস্তাগবত-প্রতিপাদ্য যে বাসুদেব-উপাঁসন। যাহ! প্রারস্তে বল! 

হইয়াছে তাহ শুনিয়। কেছ যেন বিচলিত হইয়া একঁপ চিস্ত। না করেন যে 
পমদ্ভাগবত কোনরূপ , সাম্প্রদায়িক, মতের প্রচার “করিতেছেন এবং এই 

গ্রন্থ সম্প্রদারবিশেষেরঃঞ্জগতের ব। সকল মানবের'নহে। প্রাচীন টীকাকার- 
গঠোর যেঁ ব্যাখা উদ্ধত হইল তাহাতে দেখা গেল এই ত্রিগুণের খেলায় , 
সন্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ কর! উচিত। বর্তমান সময়ে 'রগৎ হয়ত এমন একটা 
অবস্থায় আপিয়ঠ উপস্থিত হইয়াছে যে বাহার! চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার! 

সন্বগুণের শ্রেষ্ঠতাম্ধাকার করিতে কোনরূপ ধদ্ধধাবোধ করিবেন না। কিন্ত 

মরণ রাখিতে হইবে যে' তমোঁগুণ ও রজোগুণ মানবপ্রক্কতিতে অত্য্ত 

প্রবল।" মানব ধর্দের নামে বাবতীয় জ্ঞানচচ্চাকে আবহেল৷ করিয়া আলস্যের 

মধ্যে ভুবিয়! ঘাইতে »চাহে।* এক অবস্থায় এরূপ প্রবৃত্তি মানবপ্রক্কতিতে, 

্বাভাবিকী। এ বড় ভয়ানক অবস্থা । এ অবস্থায় অনেক সময়ে এক বাহ" 

শান্তিপ্রিয়তাও আ।পিয়। থাকে এবং মৃড়ম্ত্রনব এই শান্তিশীলতাকে মৃত্যুর 
পক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারে না, মনে করে ইহাই বুঝি সত্বডুণ। মানুষের আর 

এক অবস্থা আছে সে অবস্থার মানব তীবরাপ্রবৃ্ত ও বিক্ষেপকেই ভালবাসে, 

চঞ্চলভাবে প্রবুর্তির উত্তেঙ্জন্ময় অতীত বা ভবিষ্যতের, সহিত যথাযথ সম্বন্ধ 

ন1 রাখিয়। বর্তমানেই আত্মহারা হইয়া যাঁয়। এই অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে 

বেশ মোহনীয় বলিয়া মনে হয়। তমোগুণ ও রঙ্জোগুণ এতছুভয়ের ধ্বংস বা 

বিনাশের উপর সত্বগুণের প্রতিষ্ঠ। নহে, এইটুকু বেশ দৃঢচরূপে মনে রাখিতে 
হইবে__তোগুণ ও রজোগুণের শাশ্বত সমন্বয়ের নামই সত্বগুণ। টৈতন্ঠের 
দিক হইতে দেখিলে যেমন সৎ ও চিৎ এই উভন্ভাবু আনন্দভাবে পরিণতি 
শাত করেজড়ের দিক হইতে ঝা প্ররুণ্তির দ্রিক হইতে দেখিলে ঠিক সেই 
ঈপ তমোগুণ ও রজোগুণ সত্বগুণে পরিণতি লাভ করে। শ্রীমতাগবত যখন 

ধাস্থদেব-উপাসনার কথ বগিলেন তখন এই-সত্বগুণে 'সমন্বয়ের কথাই বলিলেন, 

কোনরূপ বর্জন বা সাশ্রদায়িকের কথ। বলেন নাই। আনন্দময় পরত্রন্ম হরীনন্দ- 
নন্দন কৃষ্ণ যেমন সৎ ও চিৎ বা সন্ধিনী ও সন্বিৎ*এই উভয়শক্তির লম্বয়ক্রূপা 

হলার্দিনীশক্তির সহিত নিত্যক্রীড়ারত, বাস্থদেবও' তেমনি ব্রহ্মা ও রুত্র এই 

উভয়ভাবের সমন্বয়, বাস্থুদেবকে ধরিয়া তুরীয় কুষ্ধে যাইতে হইবে। প্র্রীকুস্তী- 
দেবী তাহাই করিয়াছেন, শ্রীমত্তাগবত গ্রস্থও ঠিক, তাহাই করিয়াছেন।' 

শ্বীযস্তাগবতের আলোক আবার জলিয়! উঠুক, আমরক্ষের হৃদয় আনার সেই 
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অহামিলনের আনন্দন্বপ্লে বিভোর হইয়া উল্লাসে নৃত্য করুক, অশান্ত ও অজ্ঞান 
জগতে হে বাস্থদেব, তুষি আসিদা আবার আবিভ্ভত হও, আবার নিত্য 

বৃন্দাবন প্রপঞ্চে প্রকট হউক । বর্ঁমান জগৃৎ্ৎ ঠিক এই, ভাগবতধর্মই চাহি- 
তেছে। এই ভাগবতধর্্ন ব্যতীত বর্তমান জগতের আর অন্য"পথ নাই। 

পর এটি 

একা বলী । (8) 

নবম পরিচ্ছেদ । 

. নদীর উপকূলে । ৰ 

রাজযোগ্য উপচারে রাঞ্জ। তুর্ববন্থ ও তদীয়, মহিষীর ওর্দদেহিক ক্রিয়া- 
- কঙ্গীপ সম্পন্ন হইয়] গেল। এই উপলক্ষে মহারাজ একবীর দীন ও দরিদ্র- 

গণকে বহু অর্থ ও খস্ত্রার্দি এবং ত্রাহ্মণগণকে বহু গোধন দান করিলেন। 

ইহাতে শরচ্চন্্রের মরীচির ন্যায় তাহার যশোবিভা ' চতুর্দিকে প্রসারিত 
হইল । 

শ্রাদ্ধার্দি অবসানে বিগতক্লম হইয়! মহারাঞ্জ একবার মুগয়াতিগাষী হইয়। 

মন্ত্রীবরকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, “আমি অচিরেই মৃগয়ার্ধে বহির্গীত হইব, 

চতুরঙ্গ সেন! ও কতিপয় পারিষদ সমিব্যাহারে আপনি উদ্যোগী থাকিবেন।” 
পিতৃদ্দেব ও মাতৃদেবীর মৃত্যু-সংবাদে তিনি যে প্রকার বিচলিত হইয়াছিলেন 

তাহাতে তিনি যে রভ্যরাজ-দুহিতা একা বলির সাক্ষাৎলাভের. জন্ত রভ্য-রাজ 
প্রাসাদের অনুরবস্তা নদ্রীতটে গমন করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহ। 
আর তাহার শ্ররণপথে উদ্দিত হই ন1। রাজার বিরাগভাদ্রন "হইবার 

আশঙ্কায় মন্ত্রাও আর তাহাকে সে বিষয় স্মরণ করাইয়। দিলেন ন1। 

শ্রান্ধা দর 'মীয়োজনে ভাহাক্ষে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । কয়েক. 

দিবস বিশ্রাম স্ুখলাত না! করিতে করিতেই মুগয়াগমনে বহির্গত হইতে 

হইবে, এই বাজাদেশ শ্রবণপূর্ববকধর্বরক্তি সহকারে সেনাপতিকে সংবাদ দিবার 
নিমিত রাজবত্ম” দিয়! গমন, করিতেছেন ইতিমধ্যে রাজ-বয়স্য বন্েখরের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। বয়স্য তাহার ধবিরজিব্যঞ্জক বিষ॥-ভাব অবলোকন করিয়! 

কারণ গিজ্ঞাঁসিলে কহিলেন, *শ্রান্ধের সামগ্রী-সম্ভার আহরণের জন্য' দারুণ 

পরিশ্রম করিয়া তাবিয়াছিলাম দিনকয়েক বিশ্রাম সুখলাত করিব, তাহা 
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আর অনুষ্টে ঘটিল না। রাজ! মহাশয়ের আদেশ ৃ হইয়াছে 'অচিরে মৃগয়ার 

গমন করিতে হইবে 1৮ * 

বকেস্বর-তাহার উত্তদানে কঙিলেন, “এই সামান্ত কারণে আপনার বিষ 

বদন ? এইরূপ, উদর পূর্ণ করিয়া যদি প্রত্যহ্ন ভোজন হয় আমিই" সামগ্রী 

"আহরণের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি।” মন্ত্রী ব্যস্তভাবে, কহিলেন, 
“এখন কাধ্য সম্পর, হইয়া গিয়াছে, আরু তোমার দ্রব্যাদি আহরণের প্রয়োজন 
নাঁই।” উপস্থিত-বুদ্ধি বকের্বর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “কেন করিতে 

হইবে না, আপনি ন1 হয় পিতৃ-শরাদ্বট। সম্পাদন করুন আমি দ্রব্যাদি আহরণ 
করিয়। দিব।” 

মন্ত্রী। আরে ক্ষেপা! অমন কথা বলিতে আছে, আমার পিতা যে 

বর্তমান ?' 

বকে। তা হলেই বাঃ একদিন ত অবর্তমান হইবে১তা না হয় অগ্রেই 
শ্রান্ধটা হইয়া যাকৃ।” কতদিনে তোজন ভুটিবে সে আশায় থাকা অপেক্ষ। 

অগ্রেই করাই ভাল, গাহার ক্ষতি কি? » 

মন্ত্রী। পাগল আর একি? তোগ্জন* এইবার বাহির হইবে, রাজ 
মহাশয়ের আদেশ মুগয়ায়গমন করিতে হইবে। 

বক্ে। তবেই বিনই হইলাম। 

মন্ত্রী। তুমি আর কি বিনষ্ট হইবে, আমারাই বিনষ্ট হইবে। 
বন্ধে। আমি হইব না, আমি যে ন্যাংবোট, আমাকে কখনই ছাড়িবে ন|। 
মন্ত্রী। কেন, কি প্রকারে জানিলে? 

বক্কে। তাও জানেন না? বড় বড় নদীতে বড় বড় নৌকা যায়। যাইবার 
সময় একটা গ্াংবোট সঙ্গে গ্রহণ করে। আমর! সেই ন্তাংবোট। রাজাও 
যেধানে আনরাও সেখানে। 

ইতিমধ্যে দূত আসিয়া সংবাদ জানাইল," “রাদ। মহাশয়ের আদেশ। 
কল্যই মৃগয়ায় গমন করিতে হইবে ।” তচ্ছুবণে মন্ত্রীবর সত্বরগমনে সেনাপতিকে 
সংবাদদদানে প্রস্থান করিলেন। ডি 

রত]রাজপ্রাসাদের অনতিদুরবর্তাঁ প্রফুক্প খল্রবনমণ্ডিত নদীর উপকূলে 
রক্ষকগণ-পরিবেষ্টিত সখিগণসমতিত্যাহারিণাঁ একাবলী ও যশোব্তী আগমন-. 

পূর্বক েখিলেন সুন্সিগ্ধ মলয়হিক্লোলচালিত বীচিমলা নদীবক্ষ মনের আনন্দে 
ক্রীড়া করিতেছে, প্রাতঃহু্যকিরণ তাহাদের অঙ্গে এরতিফলিত হইয়া নদীবক্ষ 
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রমণীয় শেভার আধার হইয়াছে । বিকশিত শতদলপদ্বাসকল মারুতহিল্লোলে 

কম্পাম্বিত হইয়া যেন একাবলী যশোঝতী ৬ সথিগ্ণণকে জলাবতরণে 
নিষেধ করিতেছে। কিন্তু যাহার হৃদৎয় অমৃতগঙ্গা' প্রবাহিত সে কেন ইহ! 

লক্ষ/ করিবে? একাবলী মদনবাণ-প্রপীড়িত হইয়া 'প্রিয়সম্ভাবণে আগমন 

,করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে নদীতীরে না দেখিতে পাইয়া নৈরাশ্যতর্গে 

সম্তরণ দিতেছেন। তিনি,প্রিয়সপদী যশোবতীকে সম্োধনপুর্ধক কহিলেন, 

“সখি! নদীর উপকূলে ত উপস্থিত হইলাম, কিন্তু যাহার দর্শন আশায় এখানে 

আগমন, তিনি কোথায় ৰ 

যশো। সথি! এত অধীর হইলে চলিবে কেন? প্রণয় পরম্পর-সাপেক্ষ, 
তুমি যেমন তাহার জন্য ,লায়ারিত হইয়াছ তিনিও ত" তোমার .জন্ত তদ্রুপ 

হইয়াছেন, নতুবা সংবাদ পাঠীইবেন কেন যে নদীর উপকূলে ' ঠাহার সহিত 

আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। 

এক । সখি! এ কথা বিশ্বাধফযোগ্য নহে। ইহাঁঁকোন দুতের রচন!। 

পিত। কর্তৃক অক্ষত্রীড়ায় আহ্ত হ্ইরা তিনি যখন আইগেন নাই, তখন 
তিনি গোপনে দর্শন দিবেন এ কথ! কি (প্রকারে বিখাসযোগ্য হইতে পারে । 

যশোবতী বিনীতনাবে একাবলীকে সাস্তবনখদানপৃর্বক কহিলেন, “সখি ! 

এ কথ অবিশ্বাসষোগ্য হইখাঁর তকোন কারণ নাই। মনে করিয়। দেখ 

মহারাজ একবীর তোমার মত দৃযৃতক্রীড়াকুশল নহেন। তবে তিনি কি নিমিত্ত 

দশজন সমক্ষে নাবীজন্র নিকট পরাজয়,শ্বীকার করিবেন? এজন্য, আমার 

বোধ হইতেছে তিনি অগ্রে তোমার সাক্ষাৎকার লাভ কাঁরয়া তোমার মন 

পরীক্ষা করিবেন, অতঃপর নিশ্চিন্ত মনে সভাস্থলে আগমন করিবেন)” 

একা। না সখি! ও তোমার জমমাত্র । আমার জন্ত তিনি কেন লাল।- 

য়িত হইবেন, বিশেষ যাহাকে তিনি কথনও ন দেখিয়াছেন তাহার জন্ 
মন কখন উদ্িগন, হইতেই' পারে ন।। কত বাজকন্তা তাহাকে পাইবার জন্য 

কামনা করিতেছে। তবে যে তিনি দয় করিয় দর্শন দিবেন বলিয়াছেন তাহ। 

কেবণ তাহারই লালস! তৃপ্তির জন্থ। তিনি পারিষদবর্গ কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়। 
আম!কে দর্শন করিয়। যাইবেন, যদি আমার রূপ তাহার মনকে আকৃষ্ট কিতে 

সমর্থ হয় তবে তিনি এ বিবাহে সন্মত হইতে পারেন। 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 



_ বীরভূম, হর্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। 
মাঘ, ৯৩২১। 

শ্রীভীত্মদেবের স্ব । 
মুনিগণ ন্বপবর্ধাসস্কুলেহস্তঃ 

সদসি যুগিষ্টিয় রাজসুয় এফাং । 

অর্হণমুপপের ঈ্ষণীয়ো 
মমদূশি গোচর এষ আবিরাত্মা! ॥ 
আজি মোর কি সৌভাগ্য ন। হয় বর্থুন ! 

' যুধিষ্ঠির রাজু করিল1 যখন, 
সভামধ্যে সে সময়, মুনি ও রাজন্ড-চয়, 

ভারতের সকলেই আসি সব্দবেত 

তুমিও ঠস সভাস্থলে ছিলে 'উপস্থিত। 
তথায় আশ্চধ্য রপ.৪ * ' প্রকাশিলে বিশ্বভূপ, 

নেহাবরিয়৷ সে মূরতি সভাস্থ সকলে 
করিল তোমার পূজা! অতি কুতুহলে। 

সর্বব-পুজ্য সেই তুমি, | তুমি অখিলের স্বামী, 

অস্তিমে আসিয়। মোরে দিলে দরশন, 

বিশ্বাত্মন্! ভাগ্য মোর না হয় বর্ণন | 

তমিমমহমজৎ শরীরভাজাং 

হবদি হৃদি ধিষ্টিতমাত্মকল্লিতানাং 
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং 
সমধিগতোহম্মি বিধুতভেদমোহঃ ॥ 

ধন্ত আমি, ধন্ত, আঙ্ি কতার্থ লীবন! 

তুমি সেই, তুমি সেই, চিনি এখন । 

এই যে সম্মুখে বিনি, » জন্মহীন কুষ্ণ তিনি, 
তিনি পরমাস্বারূপে প্রতি হ্দিকিত, ্ 

বাষ্টি অন্তর্ধ্যামীরূপে বিভিব্ন:প্রতীত ৷ 
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যদিও বিভিনরূপে, প্রতি জীব-হৃদি-কৃপে 
বিভিষ্ন প্রতীত কিন্তু অভিন্ন সে জগ, 

সে অভিন্ন ত্রক্য আজি রি দরশন |. 

ভেদ মোহ দুরগত, সত্য তবে অবস্থিত, 
হইয়াছে এ অন্তিয়ে যোর চিত্ত মন 

এক তুমি, পরতত্ব বুঝেছি এখন। 

এক হু্য যেই মত, * ভিন্নভিন্স্থান-স্থিত 
দর্শকের নেন্রে ভিননরূপে প্রকাশিত 

ভগব্ধিগ্রহের ঠিক সেই মত? 

বহু প্রকাশের মাঝে, এক অদ্বিতীয় বাজে, ' 

পাইয়াছি আজি সেই তত্ব স্ুমহ'নে, 

মোহ দুরগত। ধন্ঠ, ধন্ত মোর প্রাণ। 

, সমাপ্ত 

একাবলী 1 (6). 
যশোবতী সতৃষ্ণ-নয়নে একাবলীর মুখচন্দ্রম। নিরীক্ষণ করিয়া এবং নিজ 

বাহুলত৷ দ্বারা তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়! কহিলেন, “তাহাই ন। হয় 

হইল । তামার রূপ কি মন্দ ?৮ অনন্তর ইন্দূমতী নামে সথীকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, “আচ্ছ! ভাই ইন্ফু! দেখ ত, জে এর যে বিকসিত. কমলচী দেখিতেছ, 

উহার সহিত আমার সখীর বদনকমল মিলাইয়! দেখ, উহার সহিত সখিবদনের 
কিকিছুভেদ নির্ণয় হয়?)  " ৭. | 

এক । সথি! আলাতন শরীরে আর জাল দিবার প্রয়োজন কি? 

চল পক্সবণধে অবতবরুপপূর্ক আ্লান, করি । শ্নানান্তে আর অপেক্ষা করিবার 

প্রয়োজন নাই। &ল গৃহে গমন করি। 

বশে! ॥ সখি এত বিরূল' কো? তুমি বালিকা নহ, যে অবুঝ, 
পৃর্ণধুবতীও নহঃ যে যৌবন ব্থা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, তুমি 
কোরক-মাঞ, ভ্রমর আসিলে স্থান দান করিবে কোথায়? 

একা। কুর্ধ্য উদিত হইন্বে কি নলিনী কোরক মুক্রিত হইয়া থাকে ? 

ইত্যবকাঁশে যশোব্তীর দৃষ্টি ব্রমরাধ্যুষিত একটী বিকসিত কমলের 
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প্রতি পতিত হইল। তিনি অমনি সখীকে সম্বোধন পূর্বক . কহিলেম। 
“সখি, দেখ দেখ, ওই প্রস্ফুটিত পদ্পটার উপর ভ্রমর উপবেশন করি- 
যলাছে, উহাতে. উহার ,কি শোভা হুইয়াছে, আমার বোধ হইতেছে যেন 
ঘলদেবী রক্ত কৃষ্ণতার চক্ষুরুদ্মীলন পূর্বক "তোমাকে ঈর্মাভরে দিরী- 
ক্ষ করিতেছেন।”' 

একাবলী কহিলেন, “আমাকেই কেবল ঈর্ধাতরে নিরীক্ষণ করিবে 
কেন? তোমরা কি কেহই নও, তোমাদের কি রূপ নাই।” তখন 

বশোবতী প্রত্যুত্তর দান করিয়! কহিলেন; “তোমাকে ঈর্ধাভরে দেখিবার 
কারণ আছে। তুমি স্ফুটনোনুখ হইয়াছ। তাহার উপর এক্ষণেই ভ্রমর 
আসিয়া রূপ তোমার হৃদয় অধিকার করিলে তোমার যে কি শোভা 
হইবে তাহাই' ভাবিয্। 'জলদ্দেবীর ঈর্ধা!। | 

এই সময়ে একাবলী দেখিলেন নদীর নিশ্বলজলে যশোবতীর গ্রতি- 
বিশ্ব পতিত হইয়াছে,* তাহ দেখিয়াই ড্রিনি কহিলেন, ঈভাই তুমি কিসে 
কম? আমি ক্ষটনোন্ুখ হইয়াছি, আর তুমি কি মুদ্রনোম্বুখ হইয়াছ? 
তাই বুঝি জলদেবী তোমার ছায়! বক্ষে ধাবণ করিয়াছেন? 

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে ,মনে হইল বহুদূরে কি 
যেন একটা কৃষ্ণ পদার্থ ভ্রমণ করিতেছে । তাহাকে দশনমাত্র একবীর আগমন 
করিতেছেন ভাবিয়! সখীকে কহিলেন," “ভাই ! তোমার আশ! বোধ হয় 

ফলবতী হইল। ওই বহুদূরে চলনশীল কৃষ্ণবর্ণ যে পদার্থটী দেখিতেছ, 
আমার বোধ হয়. উনিই তোমার ' হদ্কমলের ভ্রমর ।” 

উভয়ে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলে পর একাবলী সথ্ীকে সন্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, “বা সখি, ও তিনি হইবেন কেন, তিনি কেন ওক্প 

ঝড়াকারে আগমন করিবেন? আমার বোধ হয় ও কোন নুষ্ুলোক 
কোন ছুরভিসন্ধি করিয়্াই এই দ্বিকে আগমন করিতেছে ।” 

যশেো।। তাহাই ত সধি। তুমিই যথার্থ অন্থমান করিয়াছ। দেখি- 
তেছ না, ও এত ক্রত আগমন করিতেছে* যে আমরা এক্ষপ্রেই উহাকে 
মন্ধ্য বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। 

একা । উঃ! যেন তীরবৎ ছুটিয়া আসিতেছে । 

যশোবতী একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেনঃ “সখি, ও 
কোন শক্রপক্ষীয় লোক বলিয়া বোধ হইতেছে ।॥ এদিকে আগ্যন করিলে 
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আমদাদিগেব সমূহ বিপদ। অতএব শীপ্ব চল আমর। অগৌণে রৃক্ষকগণের 
আশ্রয় গ্রহণ করি।” 

সখিগণ-সমতিব্যাহারিপী একাবলী: ও যশোবতী রক্ষকগণপরিবো্টিত 
হইবামাত্র কালাস্তক বয্মৌোপম কার্পকেতু নামক, দৈত্য তীরবৎ আগমন 
পূর্বক দড়ি ও চপেটাঘাত প্রহ্থারে রক্ষকগণকে পরাভূত করিয়] একা- 
বলীকে বক্ষে ধারণ পূর্বক নক্ষব্রবেগে প্রস্থান ব্রিল। একাবলীকে 
আর্তশ্বরে ক্রন্দন কৰিতে শ্রবণ করিয়। সখিগতপ্রাণা বশোবতীও তাহার 

পণ্চাৎ ধাবিত হইলেন ।, বক্ষকগণ অকস্মাৎ আক্রান্ত ও ভীমবলে পরা- 
ভূত হইয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! পড়িল এতঃপর আর উপায়াস্তর 
ন! দ্েখিয়! তাহার] রাজস্মীপে সংবাদদানার্থে গমন করিল । 

দশম পরিচ্ছেদ । 

ষড়যন্ত্র । 
ভীষণ ক1লকেতু-দৈত্য কর্তৃক ধলপুর্বক ধৃত ও বাহিত হইয়! অবল। এক- 

বীরপ্রতিপ্রেমপুর্ণা যুবতী একাবলী তারম্বরেও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

সথিছঃখছঃখিনী বশোবতী সেই আর্তনাদ প্্রবণপূর্বক ভবিষৎ বিচার 
ন| করিয়াই দৈত্যের অনুসরণ করিলেন। অবলার কাতরতাপুর্ণ ভয়- 

ব্গ্রক রোদনধ্বনি শ্বর্গপুরে শচীর্দেবীর কর্ণকুহরে প্রবিই হইল। তিনি 
্বর্গঘার উন্মোচন পূর্বক ভীষণ দৈতোর ক্রিয়াকলাপ নয়নগোচর করি- 
লেন। অবলা অসহয়। যুবতীর রক্ষা -বিধানে যদ্ববতী হইয়া তিনি দেবেন 
সন্লিধানে আগম্নপূর্বক কহিলেন, “নাথ! পৃথিবীতে বড়ই অরাজক 

হইতেছে। ভীবণ কালকেতুৈত্য স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া 
পাতালপুরীতে বাস করিতেছিল। অদ্য সে পৃথিবী পর্যটন করিতে 
করিতে একবীরদ্দভচিত্া '্দাবিব্রীদেবীপ্রদত্ত রভ্যবাজছুহিত। একা- 

বলীকে নদীতীরে প্রাপ্ত হইয্সা, হরণ করিয়াছে । নাথ! ভক্বিহ্বলা 

ব্যথিতচিন্তা একাবলীর আর্তনাদ এখনও আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হই- 
তেছে। আদরপালিত। “ছ্বলার হ্ৃবদয়াকাশে যে একবীরের বদনচন্দ্ 

উদ্দিত হইয়াছিল তাহা সহসা করাল কালকেতুরূপ কালমেঘধে আৰরত 
করিল। নাথ! অব্যা-ঘদয় হইতে সেই কাল মেঘ অপর্সারিত করিয়া 

বাঙাতে তাহার উদ্ধার ঘসাধন হয় তাহাই কর।” 
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প্রিয়তম। দ্বরীশ্বরী কর্তৃক এইরূপ অন্ুকদ্ধ হইয়া দেবরাজ ক্ষণকাল 

চিন্তা করিয়া কহিলেন £দেৰে! অবলার নিদারুণ কষ্ট আমি অন্ধাবন 
করিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে সাহায়্যদ্দানে অসমর্থ! আমি সামান্য মান- 
বীর সাহায্যার্থে কাল্পকেতুর বিরুদ্ধে যুন্ধযাত্রা 'করিলে সেই, ছষ্ট পঃপাত্থা 

পুনরায় আমাদিগের স্বর্গরাঁজ্য আক্রমণ, করিতে পারে। দেবী ভগবতীর 

বরে বলীয়ান হইয়াই সেই ভীষণ দৈত্য এতাদৃশ হুরাচারী হইয়! উঠ 

যাছে। সেই" সর্বশক্িমর্তী জগদন্ব৷ ব্যতিরেকে কেহই তাহাকে দলন 
করিতে সমর্থ নহে। অতএব তুমি, কাঁহাকেও ,ভগবতীর নিকট (প্ররণ 

করিয়া তোমার প্রার্থন। "জ্ঞাপন কর। তিনিই ুষ্টের দ্লন করিস! কুমা- 

রীর উদ্ধার সাধন করিবেন ।” 

সহস। দেবর্ধি নারদকে' আগমন করিতে দেখিয়] ইন্দ্রানী দেবেন্দ্রের 

বাক্যের আর উত্তর দান করিলেন ন!। 

নারদ -দেবরাজেঘ সন্লিহিত হইয়! তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 

“দেবেন্দ্র ম্বর্গরাজ্যে নিরাজমান থাকিতে দুষ্ট দৈত্যকুল অদ্যাপিও দমন 

হইল না। 'কালকেতুর এতদূর : পর্দা যেঃ অন্য সে একবীরে অপিতি- 

হদয়। রৃভ্যরাজছুহিতা এক্কাবলীকে অসহায়! প্রাপ্ত ,হইয়৷ হরণ করিল? 

মদনদ্দেব বদি প্রতিশ্রুত কার্য সম্পার্দনে বিলম্ব না করিতেন তাহ] হইলে 

কখনই এরূপ ঘটিত ন1।” * 

কালকেতুর ছুর্ববনীত ব্যবহারে দেবর্ষিকে ক্রোধপরায়ণ অবলোকন 

করিষ্না "ইন্দ্রদেব, অতি বিনীতভাবে কহিলেন, “দেবর্ষে! কালকেতু শ্বয়ং 

পার্বতীর বরে গর্বিত হইয়া! নরের প্রতি - অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। 
আমি 'সহসা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, 'বাত্রা করিলে, সৈ তত্প্রতিশোধার্থ 

পুনরায় স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিতে 

, পারে । তাহার বধোপায় অবগত না, হইয়।, আমার বিবেটনায়, এ বৃথা 

আয়াসে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব আমার প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ 

পূর্বক একবার কৈলাসে গমন করুন। * আপনার সর্বত্র অবারিত-ঘার,! 

কৈলাদে পার্বতীসকাশে সর্ববৃত্তাস্ত নিবেদন পূর্বক তাহার বধোপায় 

অবগত হইয়। আমাকে জ্ঞাপন করিলে ম্মতঃপর যাহা কর্তব্য আমিই 

সম্পার্দন 'করিব।” ৃ 

' দেবধি কৈশ্লাশধামে প্রস্থান করিলে পরি, পুষ্পধনূ,* ইন্্রদেবসকাশে 
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উপনীত হইয়া সংবাদ দিলেন যে তাহাদের সকল পরামর্শ বিফল হইন্া 
গেল কারণ কালকেতু' দৈত্য সহসা৷ পাতালপুরী, হইতে বহিরগত হইয়] 

একাবলীকে হরণ করিয়া পলাফ্ুন করিয়াছে । তধন দেবরাজ তাহার 
নিকট,দেবার্ধর আগমন ও কালকেতুর বধোপায় নির্ণয়ের জন্ত ঠৈলাসপুবী 

ভগবতীসকাশে গমনবৃত্বান্ত জানাইয়া! কিয্ৎক্ষণ অপেক্ষা'করিবার অন্থরোধর 
করিলেন ।' ৃ 

ক্ষণকালমধ্যেই দ্বেবর্ধিকে প্রত্যাগত দেখিয়! দেবরাজ্' জিজ্ঞাসিলেন 
“দেবর্ষে। আপনি ষে কাধ্যাক্গরোধে €কলাসে গমন করিয়াছিলেন তদ্বিবয়ে 

সফলমনোরথ হইয়াছেন ত1” দেবর্ধি কহিলেন,- “নারদ স্বয়ং যে কার্ষেয 

ব্রতী হইয়াছে তাহ কি নিষ্ষলল হইতে পারে? নান! প্রকারে 'সাধ্য- 

সাধনা! করিলে দেবী স্বপ্ংই কহিলেন, “প্রাংশুলভ্য ফলল্লোভে উদ্বাহু বাষনের 
ক্কায় -ক্পালকেতুর 'এই দুর্ণয় অসহনীয় হইয়াছে । স্থতরাং ইহার প্রতিফল 

সে অবশ্যই পাইবে ।” ৃ 
নারদের ঈদৃশবাক্যে-উদ্বিগ্রমন! দেবরাজ কহিলেন, “প্রতিফল কি প্রকারে 

পাইবে তাহা অবগত হইয়াছন কি ?” : তখন দেবর্ধি হাস্যপ্রকটিতবদনে 
কহিলেন, মদীয় প্রার্থনাবাক্যে ভগবতী সন্ত "ইয়া! কহিলেন, “দৈত্যগণ 

যখন তপস্যারস্ত করে তখন এতাদ্বশ চিত্বেকাগ্রতা-সহকারে সংযতচিত্তে 

ধ্যাননিরত হয় যে তাহার্দিগের উপর কাজেই সন্তুষ্ট হইতে হয়৮ আমি 
কাঁলকেতুর উপর সন্তষ্ট হইয়া এই বরদান করিয়াছিলাম ষে দেব-নরে কেহই 
তাহার সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইবে না। যাবৎ ন1 অশ্বিনীগর্ভে নরের:উৎপত্তি 

হয় তাবং সে অজর অমর হইয়া জীবনধারণ করিবে ।” 
তগ্বতীর বাক্যের মন্মগ্রহণ পুর্ব দেবরাজ পুনরায় কহিলেন “একবীবুই 

তো৷ ঘোটকীরূপিদী লক্ষমীদেবীর জঠন হইতে জনার্দনের ওরবে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন ?” | 

নারদ । তাহ; ত সকলেই অবগত আছেন। এই কথ৷ বলিয়্াই দেবী 
) আমাকে কহিলেন, “নারদ | তোমাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে ন|। কাল- 
কেতুর স্ুরাচারে মধুস্থদনের ইচ্ছায় একবীরের স্থষ্টি হইয়াছে । একবীরই তাহার 
বিনাশ সাধন করিবে । এক্ষণে তুমি দেবরাজকে এই বিষন্ন জ্ঞাপনপুর্বক 

' যাহাতে একবীরের মন একা বলীর প্রতি অনুরস্ত হয়, তাহারই উপাক্ষ'বিধান 
কর। এই কার্য ঘত স্বর সম্পার্দিত হইবে কালকেতুরও তত শীস্র জীবন ক্ষয় 
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হইবে। একাবলী ও যশোবতীর রক্ষাভার আমার উপরই থাকিল। এই 

বলিয়া মাতা। আমাকে বিদ্বায় দিলেন ।” * 

দেবরাজ মদনকে ন্বোধনপূর্ববক, কহিলেন, “্মল্মথ ! শুনিলে ত? আর 

বিলঘে গ্রায়োজন কি)” মদন উত্তর করিলেন, ৭দেব! এখনও, সময় হয় নাই 

রঃজা একবীর পিতৃশ্রান্ধান্তে মৃগয়! গমলোদ্যোগী হুইয়াছেন। বনমধ্যে 
তাহাকে একাকী প্র/গ্ত হইলেই আমি আপনার “কার্য সাধন” করিব। 

আপনার কাধ্য' সম্পাদনে কি আমার কখন অযত্ন আছে 1 

দেরবাজ সন্তষ্ট চিত্তে কহিলেন, ,“তুমি যখন জামার আদেশক্রমে নির্ভয়- 

চিতে হুর্জয় সংহারক হরের ট ধর্চ্যুতি করিবার জন্য যত্ববান হইয়! নিজের 
প্রাণ পর্য্স্ত বিসর্জন দিয়াছিলে তখন হইতেই জানি ফে,শ্ব্গপুরে তোমার 
স্তায় সাহায্যকারী আ্বামার আর দ্বিতীয় নাই। যাহা হউক তুমি এই কার্্যটা 

সাধনপৃর্ধক আমার সম্মান রক্ষা করিও। 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 

বার রমণী । 

দৈত্যেশ্বর কালকেতু এক্লাবলীকে লইয়৷ বহুদূর গম্ুনাস্তর প্রাস্তর-মধ্যবর্ভী 
মহীরুহ-নিয়ে ছায়াতলে উপবেশন পূর্বক বিশ্রামলাভে নিষুক্ত আছেন, এমন 

সময়ে ঘর্মাক্ত-কলে বরে রুদ্ধশ্বাস হইয়ণ যশোবতী তথায় উপনীত হইলেন, 
দৈত্যেশ্বরের বিভীষিকাময়ী মুত্তি দর্শনে ভীত যশোবতী তখন করজোভে কহি- 
লেন, “গ্রভে। ! .আমর। আপনাকে চিনি না, আপনি যেই হউন, আপনার 

বীরোচিত কার্য কর! হয় নাই। . বলুন দেখি, আপনি আমাদের স্থীর কি 
অপরাধ প্রাপ্ত হইয়। বলপূর্ববক তাহাকেন্লইঞ্! পলায়ন করিলেন ? ' অকম্মাৎ 

শান্ত্রীগণকে আক্রমণপূর্বকষ অবল! রমণী সখী একাবলীকে লইয়া পলায়ন 
কি বীরের কার্ধ্য হইয়াছে? বীরপুরুষ ক্খন বী'পুরুষকে ভয় করে না। 
জন কয়েক শাস্বী পাহার! দেখিয়া! আপনার এতাদৃশ ভয়োদ্রেক হইল বে 

আপনি এককালে লোকালয় পরিত্যাগপুর্বক' *জনসমাগমশুন্ঠ এই ভয়ানক 

প্রান্তর-মধ্যে আগমন করিলেন ?” ৰ 

স্ত্রীলোকের মুখে এতাদ্শ ব্যঙ্গনূচক বাক্য*শরবণ করিয়া কালকেতু ধীরতা 

সহকারে উত্তর দিলেন, “আমি বীরের কাঁধ্য করিয়াছি কি কাপুরুষের কার্য 
করিক্নাছি তহার পরিচয় তোমার নিকট কি দিব ?৪ ভুরানর বক্ষ, ক্ষ, গন্ধবর্ষ 
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ও নরের মধ্যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এমন কেহই নাই। বিনি 
মন্ু্যরূপে ঘোটকীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন লেই মহাত্মা আমার 
বধ-সাধনে কৃতকার্ধ্য হইবেন।' সখি !*এরূপ অঘটন সংঘটনজগতে দুক্প€, 

ঘোটকীর উরে কি কখন মন্ুষাজন্ম মপ্তবে? সুতরাং আমি অজর অমর 

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি যদি সন্তযুদ্ধে এত হইতাম, তাহা 
'হইলে তোমার সথীর শান পাহারা কেন তোমার সখীর পিতা৷ রভ্যরাজ 

চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়াও আমার নিকট পরাজিত হইতেন! সুতরাং সম্মুখ 

যুদ্ধ করিয়া কতকগুলি সেনাক্ষয় আমার উদ্দেশ্ত নহে, একারণ পলায়ন 
করিয়াছি । অকারণে কাহারও অনিষ্ট কর'আমার অভিপ্রেত নহে। 

যশো। গ্রভো। ৷ আপনি মুখে বলিতেছেন, কাহারও অনিষ্টসাধন' আমার 

অভিপ্রেত নহে, কিন্ত কাধ্যতঃ আপনি অনিষ্টসাধন করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের৷ 

'কখনই পঞ্চভূতানর্মিত মাংসপিণ্ডের রক্ষাসাধনে আস্থা প্রদর্শন করেন না, ' 

তাহার। ধশঃশরীর' রক্ষার্থে ই সতত যত্ববান। আগ্নি রভ্যরাজের জীদর- 

পালিত কন্যাললাম অপহরণ করিয়। তাহাকে য়ে ছুরপনেয় কলক্কসমুদ্রে 
নিমজ্জিত করিলেন তাহ! স্পেক্ষা যুদবস্থলে তাহার প্রাণবিয়োগ হওয়াই 
শ্রেয়গ্কর ছিল। এখনু বলুন দেখি আমাদের ,সথীকে অপহরণ করিষ। কি 

রত্যরাজের অনিষ্টসাধন করিলেন না? 

দৈত্যেশ্বর কালকেতু বুদ্ধিমতী নীররমণী যশোবতীর বাকে)র যথাযথ 

উত্তরদ্দানে অসমর্থ হইয়। নিজের কার্ধ্যপ্রণালী সমর্থন করিয়! ষশোবতীকে 

কহিলেন, *ছন্দরি! আমি দৈত্যেশ্বর কালকেতু । আমি ধদি 'রত্যরাজের : 
নিকট তাহার এই পরুম। সুন্দরী কন্তারত্ুটী প্রার্থন৷ করিতাম তাহা হইলে 
তিনি কখনই আমাকে তাহার কণ্ঠ”, সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইতেন না। 

তাহ! দ্বার প্রত্যাখ্যাত হইয়। যুদ্ধ ব্ক্তিরেকে আর আমাব অন্তগতি থাকিত 

না। সেই যুদ্ধে হয় ত রত্যরাজও বিনষ্ট হইতে পারিতেন। আমি ধাহার 

পাণিগ্রহণে সমুত্ঘক হইয়াছি তাহারই. পিতাকে নিহত করিয়া কেমন করিয়া 

আমি তাহাকে ম্ব ইচ্ছায় আমার গলে বরমাল্য দিতে অনুরোধ করিতাম ? 

এক্ষণে হয় ত অপন্বত কল্তার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তিনি আমাকে কন্ত। 

সম্প্রধ।ন করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন। 

কালকেতুর অভিপ্রায় অবগত হইয়। যশোবতী পুনরায় কহিলেন, «প্রভে] ! 

আমাদিগের 'পখাঁকে গত্ধীরূপে পাইবার জন্ত বন্দি আপনি এই কাপুরুষোচিত 



১০ম সংখ্য। | ] একাবলী « ৪২৯ 

কার্ধ্য কনিয়া। থাকেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বাটী গ্রত্যাগত 

হইয়া মহারাজকে অনুনয় বিন্য় করিয়া একাবলীকে আপনার করে সমর্পণ 
করাইব, আপনি অস্থগ্রহপূর্ববক তাহাকে মুক্ি্ান করুন।” 

যশ্মেবতীর এতাদৃশ প্রতিজা-বাক্য শ্রবণ ক্রিয়া দৈত্যেম্বর ঈষৎ হাস) 
সহকারে উত্তর করিলেন, “স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপর আমার আস্থা নাই; 

বিশেষত; তুমি রত্যরঃজের মুস্ত্রী-কন্তা, একাবলীর সখী, তোমার কি এমন 

বিশিষ্ট গুণ আছে ষে রভ্যরাজ তোমার নাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন ন। ? 

তবে যদি তুমি তোমার সথীর মুক্তিকামনা কর তবে তাহাকেই অনুনয় বিনয় 
পূর্বক আমার গলে বরমাল্য প্রদান করিতে বল, তাহা হইলে আমি তাহাকে 

স্কন্ধে করিয়া এক্ষণেই পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিব। , আর যদি তোমার সখী 

তাহাতে স্বীকৃত না' হন তাহা হইলে তুমি রাজবাটীতে প্রত্যাগমন পুর্বক 
রাজাকে সর্ববৃততাস্ত অবগত করাইয়! শাতলপুরীতে আমার নিকট দত প্রেরণ" 
করিও। রাজা বদি আমাকে কন্ট। সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন তাহা হইলে 

বাদ প্রাপ্ডতিমাব্র আমি তাহাকে যুকিদান.করিব। বল প্রকাশ কখনই 

আমার ইচ্ছা নহে।” 

দৈত্যশ্বরের অবজাহ্চ্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যশোবতী ঝোবে ও 

অভিমানে পরিপূর্ণ হইলেন। তিনি গর্ববভরে দৈত্যপতির বাক্যের উত্তর 

দান করিলেন, “প্রতো।! স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপর আপনার আস্থা 

নাই, অথচ সেই স্ত্রীলোককে দৃতভাবে রভ্যরাজসকাশে প্রেরণ করিতেছেন। 

ক্ষজিয়-রষণীর প্রতিজ্ঞা আপনি অগবত নহেন। প্রাণ বিসর্জন হয় তাহাও 

স্বীকার তথাপি ক্ষত্রিয়রঘণী কখনও প্রতিজ্ঞা স্বল্তি হয় না। যাহা হউক 

আপনার যখন স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপক আস্থা নাই তখন আমারও আর 
রভ্যরাজ পুরীতে প্রত্যাগমনের আবশ্তকতা নাই বিশেষতঃ আপনি যখন 

আমার রোরুদ্যমান। সখীকে লইয়া যাইতেছেন” তখন াহাকে ছাড়িয়া 

আমার অন্ন গমনও যুক্তিযুক্ত নহে । 

দৈত্যেশ্বর কালকেতুও যশোবতীর এবংবিধ বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়। 
ভয়ে খ্রিরমান! হইলেন। প্রথমে যখন কালকেতু রক্ষকগগ মধ্য হইতে 

তাহাকে বলপূর্ববক গ্রহণ করিয়া! পলায়ন করিল, তখন একাবলী জীবনে 
হতাশ্বাস হইয়। একপ্রকার সংজ্ঞাশূন্ঠ। হইয়াছিলেন* এক্ষণে প্রাণতুল্য প্রিষ্স- 
তমা সখীকে তাহার পশ্চাত্বর্তিনী দেখিয়া বিশ্বংপরিমা€ধ.". আঙ্বাসিত 
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হইয়াছেনং এক্ষণে দৈত্যপতি কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া পাছে সী প্রস্থান 

করেন এই আশঙ্কায় তিনি ব্যগ্রুতা সহকানে সধীকে সম্বোধনপূর্বক কঠিলেন, 
"লিখি, মামার অস্টরোধ, তুমি আমাকে" একাকিনী 'াখিয়া 'প্রস্থান করিও 
না। ভ:বণ পাতালপু তে দৈত্যরমণীগণের মধ্যে আমি একাকিনী, থাকিতে 

সাহসী হইব না।% ্ 
' যশো। সখি! তোমাকে একথা বলিতে হইবে কেন? যখন দৈত্য- 

পতি রক্ষকগণ মধ্য হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিল তখন তোমার 
পিতা অর্থনাস রক্ষকগণ নিশ্চিন্ত মনে দৃগজায়মান রহিল, আমিই কেবল 
তোমায় প্রণধপাশে আবদ্ধ হইয়। নিজ 1বপদ লক্ষ্য না করিয়া! তোমার অনু- 

বন্তিনী হইয়াছি' ভাই, 'তোমার দর্শন পাইয়া কি আর আমি একাকিনী 

প্রতাবর্ভন করতে পারি 2 তোমার জীবন ও "আমার' জীবন একই হ্ত্রে 

আবন্ধ। আমি ,বালশাণধি তোমার সুখছুঃখভাগিনী ছিলাম, এখন হইতে 
আজীণন তোম।র অনৃষ্ট ভাগিনী হইলাম। ূ 

অতঃপর কালকেতু যশ্বোবর্তীকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, “সখি! 
তোমার সখীকে পরিত্যাগপুর্বর্বক গমনে যদ অনিচ্ছুক হইয়াছ, তাহা হইলে 
আমাদিগের সমভিব্যাহারে চল; তোমার সখীর মনও তাহা হইলে কথঝ্িং 

সুস্থ থাকিবে । রভারাজ আজ না হউক কলা অবশ্তই সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন 

তখন তিনি অনুসন্ধান দ্বারা আমার নিকট দুত প্রেরণ করিবেন।» এই বলির 
কাল্কেতু পুনগায় একাবলীকে গ্রহণ পুর্ব্বক প্রস্থান করিল। যশোবতী 
তাহার অন্ুমরণে গমন করতে লাগলেন। ক্রমশঃ 

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

সাম'জিক.শ্রেণীবিভাগ | 
( প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ) 

সকল দেশে সমাঙ্জ এক-রলকম নয়, রাজা-শাসন-পদ্ধতি, ধরন ওরাজনীতিক 

অবস্থাও একরকম নয়। "কিত্ত সকল দেশেই মানব সমাজে চারিটি 
স্বাভাবি৯ বিন্ভাগ আছে। এই বিভাগ ছাড়া সমাজ চলে' না, জাতীয় 
জীবন বা সমষ্টি জীবন সম্বব হর না! এই বিভাগ সর্ধঞ্রই আছে, 'তবে কোন 
দেশে বা কোন সমাজে ইহা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়, আর (কান দশে 
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বা কোন সমাজে তাহ! শ্বীকুত হয় না! এই স্বাভাবিক বিভাগচতুষ্টয 

এইরূপ। প্রথমতঃ একপল লোক সমাজের আঁবশ্ুকীয় দ্রবা'দ কামিক 

পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন করেঃ, এই স্বমস্ত দ্রব্যের সাহায্যে মানুষের 

অন্ন, বন্ত, বাসস্থান পরসৃতির ব্যবস্থা হয়ঃ এই , সমুদয় ছাড়া মানুষ, মানুষ 

হ্ইয়া ধাচিয়! থাকিতেই পারে না। এই জগ্প্রদায়ের উপরেই দেশের 

যাবতীয় মঙ্গল, শিল্পোন্নতি, কৃষির উন্নতি, সব্রসাধারণের সখ »্ুরিক্ 

প্রভৃতি নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, এই উৎপাদনকারী, শমী সম্প্রদায়ের 
উপর আর একদল আছেন ধাহার,এই সমস্ত দ্রব্য বিতরণ করেন। 

শ্রমী সম্প্রদায় যাহা! উৎপুাদন**করে। ইহার! তাহ! সংগ্রহ করে এবং সম- 

জের .সকল বিভাগে তাহা বণ্টন করিয়া দেয়, এই প্রকারে অতি দৃর- 

বর্তা স্থানে, উৎপ!দিত হইলেও মানুষ তাহার প্আবশ্যপীয় দ্রব্যাদি পাইতে 
পারে। এই গেল দ্বিতীয় সম্প্রদায়। ইহার পর তৃতীয় সম্প্রদয়। এই 

সম্প্রদায়, জাতির রক্ষক ব1] অভিভাবক। টৈন্যগণ্র, নাবিকগণ, এই 

সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে ইহার। দেশবাসীগণকে 

রক্ষা করে। হারা বিচার , +রেন, পূলাকজনকে আইন অন্ুসরে 

চলিতে বাধ্য করেন, উনি, হাকিম, শাসনকর্ত। রাজা, ধাহার। সমগ্র 

দেশকে সুশৃঙ্খলায় রাখেন, ধাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়! শ্রযাঁ সম্প্রদায় ও 

বিতরণকারী সশ্রণায় নিরাপদে, নিঞ্জ নি কর্তব্য পালন করিতে 

পারেন, বাহিরের কেহ, বা নিকটের কিম্বা পরিবশরের কেহ কোনরূপ 

উপদ্রব,করিতে পারে না । ইহারাই তৃতীয় সম্প্রদায়। 

এই যে তিনটি বিভাগ, একটু ভাখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সমাজের 
স্থিতির. জন্য, ইছার প্রয়োজন শ্বতোবিক, "ইহার , উত্তব অবশ্ন্তবী। 

কায়িক পরিশ্রম করিয়। যে উৎপাদন 'করে তাহাকেই যদি বিতরণের 

ভার লইতে হইত, তাহা হলে উৎপাদন আর ভান্ব হইত ন"। 

কারণ উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া যখন সে বিদেশে যাইবে ,তখন আর তাহার 
ভূমি আবাদ হইবে না, তাহার গরু, বাছুরের যত হইবে না, সমস্ত 

কার্ষ্যের বিশৃঙ্খল! হইবে; সুতরাং এই কাধে/র জন্য পৃথক এক সম্প্রদায় 

লোকের দরকার । তাহার পর গৃহবিব্্দ ও বাহিরের বিবাদ হইতে 

এই সম্প্রদায় ছটিকে রক্ষা করিবার জন্য যদি একটি তৃতীয় সম্প্রনায় 

না থাকে তাহা! হইলে ইহাদের প্রত্যেককেই * কতকটা , সৈন্যের কাজ; 
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কতকটা পুলিশের কাজ নিজে নিজেই করিতে হইবে, তাহার ফল কি 
'হহবেণ ফোন কাজই.ঠিক মত হইবে ন!। সভ্যতার চিহ্বই'এই থে 
এই সমস্ত সম্প্রদ্দায়কে পৃথক করিয়া রক্ষ।' করিতে হইবে, প্রত্যেকেই 
সকল কাজ ন! করিয়। প্রত্যেককে ভিন ভিন্ন কার্ধ্য করিতে হইবে, যিনি 

যাহ। করিবেন সকলের হিতে জন্য করিবেন। মা | 
** শর্ত 'যে তিন সম্প্রদায় লোকের কথা বলা হইল এই তিন সম্ত- 

দায় লোক হইলেই যে সমাজ চলিবে তাহ।' নহে; এই শ্রমী উৎপাদক, 

বিতরণকারী, ও রুক্ষক সম্প্রপ্ধায়,বাতীত আর এক সম্প্রদায় লেকের 

দরকার। এইষে চতুর্থ 'সম্প্রদায় ইহাদের, 'কার্ধা বিশেষরূপে প্রয়োজন। 

ইহারা জনশিক্ষক। দর্শন, বিজ্ঞান অধ্যাত্ব-বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত. বিষয় 

ইহারা জন-সমাজকে শিক্ষা দ্রবেন। শিক্ষাদান ,করিবার , জন্য এই 

“্নকারের একটি গৃথক সম্প্রদান না থাকিলে, সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির 
জন্য একটি অতি প্রাধান বস্তর অভাব হইয়া পড়ে, মানব-সমাজ পণুসমাজ 
হইয়! দাড়ায়, কারণ মনের শক্তিই মানবের মানবতা এবং এই শক্তির 
অনুশীলন, পরিপোষণ, পরিচাঙ্জন ও প্রয়োগ একান্তভাবে দরকার । 
মানুষের শরীরের যেমন অন্ন বস্ত্রাদির দ্বারা পুষ্টি তুষ্ট ও রক্ষাসাধন করিতে 

হয় আতক্মারও তেমনি অন্ন বস্ত্রের গ্রয়োজন। 

এই চারিটি স্বাভাবিক বিভাগ প্রত্যেক সমাজেই প্রয়োজন । শরীর রাখিতে 

হইলে বাপ্রাণ ধারণ করিতে হইলে যেমন তিন ভিন্ন অল গ্রতাঙ্গের প্রয়োজন, 

চিন্ত। করিতে হইবে যণ্তিক্ধ চাই? শ্বাস প্রশ্বাসের জন্ত হ্ৃত্যস্ত্রও ফুস্ ফুস্ চাই, 
জীর্ণকরার জন্য পাকাশয় চাই, কাজ করিবার জন্য ও বেড়াইবার জন্য হস্ত- 
পদ্দ চাই। এখন 'এই ষঞ্জসমুহের মধ্যে যদি বিবাদ আর হয়--হাত পা 
যদি মাথার কাজ করিতে চায়, মাথার দার যদি পায়ের কাজ করাইতে হয়, 

পেট যদ্দি কুকের কাজ করিতে চায় তাহা হইলে যেমন গোলযোগ আরম্ত 

হয়ঃ সমাজও তেমনুই। সত্য, উন্নত' ও শৃঙ্খলাবন্ধ সমাজে) ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র-: 
দায়ের দ্বারা সমাজের তিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য সাধন করাইবার ব্যবস্থা থাক দরকার, 
তাহ ন! হইলে দন্ব) প্রতিযোগীতা ও গোলযোগে সমাঞ্গশরীর একেবারে 
বিধ্বস্ত হইয়। যায় ৃ 

মান্থবের শরীর যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রতা্গের সোত্রাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
মানবস্যাজও ঠিক তেষনি'। সৌন্রাত্র বা সাধ্য বলিতে সমস্ত গ্রভেদ ভাঙ্গিয়। 
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দিয়! একেবারে এক করিয়। ফেল! বুঝায় না। জ্ঞানী ও মূর্খ কখনও এক 

হইতে পারে না। অসত্যাবস্থায় অবন্গিত নগ্ন বর্ধারজাতীয় লোকেরা 

সত্য ও উন্নত জাতিসমূহের সঙ্গে একেবারে সকল বিষয়ে সমান হইতে পারে 

না। শিশু; তাহার পরিবারপালক পিতা ও ,জ্ঞানী বৃদ্ধ পিতামহ ,এই 

তিনঞ্জন এক হইতে, পারে না। পরিবারে শিশু বৃদ্ধের কাধ্য করে না 

বধ পিশুর কাধ্যও করে না! সৌন্রার বাঁ সাম্য বলিতে ভা্গিয়: চুরিরা 
সকল প্রভেদ দূর করিয়ী] দেওয়া! .বোঝায় মা? ইহণর অর্থ এই যে প্রত্যেক, 
লোক তাহার শক্তি সর্বসাধারণের হিতেনপ্রয়োগ করে, সমাজের সমষ্টি- 

কল্যাণে সহায়তা করাই প্রতেণকেই “নিজের নিজের ধর্শ বা কর্তবা বলিয়া 
অন্ুভব-করে। ষদি সেসবলহয় তাহ হইলে এই শক্তির দ্বারা কর্দাচ 

দুর্বলের অনি, করিরে না, হুর্ববলকে রক্ষ। করিয়। ও'সাহাধ্য করিয়া শত্তি- 

শালী ব্যক্তি সমাজের সেবা করিবে । যদ্দি দূর্বল ও সবম্ম ছুইজনে "সমান 

অভাবে পতিত হয়, তাহু! হইলে ছুর্বলের অভাব যাহাতে অগে দূর হয় সেজন্য 

রে্ঠ বাস্কির চেষ্টা করিতে হইবে। পরিবারে বড় হওয়াই কঠিন, অন্নের 
অভাব হইলে মাত।, পিত। ও জেষ্ট্যুদ্দের অনাহারে থাকিয়া! কনিষ্ঠের অল্প 

জোগাইতে হয়, সৌন্রান্্র বলিতে সর্ধবসাধারণের মঙ্গলের জন্য এইরূপ সম্মেলন 

খুঝায়। যাহার শক্তি যত অধিক তাহার কর্তবাভারও তত গুরু, যাহার 

অধিকার অধিক তাহার দায়িত্বও অধিকু। 

সমাজের সংগঠন ও বাবস্থা সম্বন্ধে যাহ! বল। হইল, জল্মাস্তরবাদেব সাহায্যে 

আমরা এইু বিষয় বুঝিতে চেষ্ট! করিপে হিন্মু সমাজের মূল ভিত্তি কি তাহা 

বেশ বুঝিতে পারিব। এই প্রত্যক্ষ জীবন, যাহার একদিকে জন্ম আর এক 
দিকে মৃত্া,তাহাই যদি মানব জীবনের সমত্ুটা হইত, তাহা হইলে আমাদের 
সংসারে আস। একট। বিধিহীন আকন্মিক ব্যাপার হইত, এবং মৃত্যুতেই আমার 

বলিতে যাহা কিছু; তৎসমুদয়ের যদি অবসান হইত,,তাহ। হইলে খানব জীব- 

নের রুহস্য বুঝিতেও পার। যাইত না এবং ন্ায়ের উপর কোনরূপ সমাজ 

গ্রতিষ্ঠ1ও সম্ভব হইত না। কিন্ত মানব বহু জুন বছ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, 
বনু প্রকার অবস্থার মধ্যে পুর্ব্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও 

বহুবার জন্মগ্রহণ করিবে । এক দিনে যেমন, শিশুকে একেবারে কলেজে; 

পাঠায় না, আগে পাঠশালায় হাতে খড়ি, তাহার পর ইস্কুল; তাহার পর কলেজ 
তেমনি যে সপ্ত মানবাত্বা অবিকশিত তাহার। লৌকশিক্ষকের কার্য কেন 
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করিবে না এরূপ আপত্তিও করা চলে না! দেহের যেমন বয়স আছে, 
বিকাশের স্তরতেদ আছে, আত্মারও তেমনি বয়স আছে বিকাশের স্তরতেদ 
আছে। যাহাদের আত্মা শিশু তাহাদিগকে এখন অভিভাবকের অধীনে 
রাখিয়। পালন করিতে হইবে, ষাহারা অধিক অগ্রনূর তাহারা তাহাদেব 

সাহায্য করিবেন। শিশু মানবাস্।-সমুদয় সংসারের বা 'সমাঞ্জের 'কঠোনুতর 

ব্ব্যগুঞ্জ পালন করিবার উপযুক্ত নহে। জন্মান্তর একটি সত্য ঘটন! 
বলিয়াই সমাঞ্জের এইরূপ খ্যবস্থ। খ্যাহা অধিক1রতেদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহ! 
ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। ৮. ॥ 

এইবার প্রাচাদেশে, বিশেষ করি] 'ারতবর্ষে হিন্দুদমাঁজে প্রচলিত 
জাতিতেদের কথা আলোচন। কর যাউক; প্রথমতঃ দেখ। যাউক প্রাচীন 

কালে জাতিতেদ কি প্রকারের ছিল। | 

-ম্বানবাত্মা বহু-জন্মের মধ্য দিয়া বিকাশলাত রর প্রথমেই যখন 

মানবনূপ প্রাপ্ত হয় তখন তাহ! একেবারে অজ্ঞান ও হুর্বল। সে অবস্থায় 

ইহার স্কন্ধে অধিক তার দেওয়! মোটেই সঙ্গত নহে। এই জন্য প্রাচীনকালে 

সমাজে শৃদ্রের স্থান, পরিবারে: শিশুর স্থানের তুল্য ছিল। তাহাকে পরাধীন- 
ভাবে অপরের অনুবর্তন করিয়া শিক্ষালাত ও 'অতিজ্ঞত| সঞ্চয় করিতে হইত। 

্রাহ্মণ-বালক শৈশবে ব্রহ্মচর্যযা শ্রমের জন্য গুরুগৃহে যাইয়া যেমন ধজ্জের কাঠ 
ও কুশীদ্দি আনয়ন, অগ্রি-প্রজালন, পশুচারণ প্রভৃতি কাধ্যে নিযুক্ত হইত 

তেমনি শুদ্রকেও পেকালে সমাজের এই সমস্ত কার্য করিতে হইত। এই 
অবস্থায় মানবাস্বার শিক্ষার আরম্ভ, এ অবস্থায় অর্থাৎ শৃদ্রের পৃক্ষে বিশেষ 

কিছু দায়িত্ব ছিল ন1। খাদ্যাখাদ্য নির্বাচনের তেমন কোন কঠোরতা 

ছিল না, অনেকটা ইচ্ছান্ুরূপ পান ভোজন করিত, দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ 

করারও কোন বাধাবাধি ছিল না, যেখানে ইচ্ছ।, যাইত পারিত। জীবন 

কঠোরতাস্বীন ও দায়িত্বহীন এবং এক হিসাবে স্বাধীন ছিল। শূদ্রষেকোন 

বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত। 

এই প্রকারে কয়েক জন্মু শর গৃহে জন্মাইন়্া, শৃদ্রভাবে জীবন যাপন করিয়া 
মানবাস্মা প্রাথমিক বিষয়ের অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিত, তাহার পর সে বৈশ্যকুলে 

জন্মাইত। বৈশ্যের দাত অনেক গুণে অধিক, সকল বিষয়ে ধরাধরি বা 

বাধাবাধিও অধিক। কারণ বৈশ্য দ্বিঞ্জ। ধনরক্ষার ভার তাহার উপর, 

খুব বেশী দায়িত্বা। বৈশাকে গুরুগৃহে যাইয়া বেদ পাঠ করিতে .হইত 
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তাহার উপনয়নাদি সংস্কার হইত। সেধন সঞ্চয় করিত, কিন্তু নিষ্তের ভোগ- 

শখের জন্য নহে। বৈশ্য জাতীয় ধনের রক্ষা বর্ত]। তাহাকে ধন সঞ্চয় করিতে 

হইবে, বিশ্বস্ততার সহিত সমগ্র জাতির কল্যাণে ধন বিতরণ করিতে হুইবে। 

এই অর্থেরু দ্বারা বিদ্যার চর্চা যাহাতে বৃদ্ধ প্র্গ্ত হয়, শ্রম যাহাতে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শ্রমের যাহাতে সমবায় ও শৃঙ্খলা বিহিত হয়, কৃষি কার. 

যাহাতে শ্ীবদধি হয়, অন্তর্ব[ণিজ্য ও বহির্বা পিজ্য যুহাতে স্ুচারুবপে চলিতে 

পারে, ভাঁতির জীবনে গ্রাহক এরয়োজনীয় ভোগ সুখের যাহাতে সুব্যবস্থা 
হয়, সঞ্চয় ও ধন-নিয়ো গের ঘরা বৈশ্যকে তাহার ব্যবস্থা $রিতে হইত। 
মন্দিরনিম্্াণ ও মন্দিররক্ষা, দরিস্রের অন্সসংস্থান, পণ্ডিতদিগের জীবিকা- 
দান, পথিকদ্দিগের জন্ত অন্ন-সত্রাদিস্থাপন, তীর্বয়াআীগপের সুখ সুবিধার 
বন্দোবস্ত বৈশ্যগণ *করিতেন। দেশ ম'তৃকার সম্তানগণের অন্প বন্ধের ও 
নুখ সুবিধার যাহাতে ব্যাথাত ন1 ঘটে বৈশ্যদিগকে তাহা করিতে হইত । 

ব্বার বৈশ্তা জর্দীধারণ করিয়া কর্তব্য পালনের দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয় ও 

বিকাশলাভ হইলে মানবাত্ম। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিত। ক্ষত্রিয়ের দায়িত্্ 

বৈশ্য অপেক্ষা আরও অধিক | সসাজকে শাঁসন করা, পালন করা, রক্ষা 
করা, দেশ মধ্যে যাহাতে শান্তি থাকে বাঁহরের শক্র' আসিয়া যাহাতে দেশ 
আক্রমণ ন। করে এই সমস্তের ব্যবস্থী। কর! ক্ষব্রিয়ের কার্য | নিঞ্চের জীবনকে 

ভালবাসা, সংসারে সুখে গু নিরাপদে বাচিয়া। থাকি এইরূপ ইচ্ছা কর! 

মানুষের পক্ষে নিতান্তই ম্বাভাবিক ? তাহা ছাড়া মানুষ শ্বভাবের প্রেরণায় 

তরী পুত্র আত্মীয় স্বজন বদ্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হুইয়া তাহাদের ভালবাসিয়৷ ও 

তাহাদের ভালবাস! পাইয়৷ সংসারে থাকিতে ইচ্ছা রে। কিন্তু ধর্ম আসিয়। 
কষত্রিয়কে বলিতেছেন “তোমার জীবন দেশের সেব'র জন্য, দেশের মঙ্গলের 

জন্য । দেশে যর্দ বিপদ'উপস্থিত হয় তাহ। শৃদ্রকে স্পর্শ করিবে না, বৈশ্যকে 

স্পর্শ করিবে না, ব্রাঙ্মণকে স্পর্শ করিবে ন। তোমাদের সে সময়ে অগ্রণী 
হইয়া] নিজের জীবনপাত করিয়। ইহাদের সকলকে রক্ষা 'করিতে হুইবে। 

ইহারা তোমাকেই শাসন ও রক্ষাকর্তী বলিয়া জানে ।” ৪ 
তখন মানবাত্মা বিকশিত ও উন্নত হইয়াছে,,সে তখন এইরূপ আত্ম- 

ব্যাগের উপযুক্ত হইয়াছে, এইভাবে জীবনপাত করিয়া! দেশমাতৃকার সেবা কর! 
তাহার পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। এ্রহিকের এন্টু জীবনের এরতি অতিশয় 
আসক্তি, যাহ৷ সাধারণ মানবের জীবনে খুব প্রবল, ক্রুতিয়ের হৃদয়ে নাহ নাই। 
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এই কারণেই ক্ষত্রিয় বারগণ সমাঞ্জের অন্যান্ত সকলকে রক্ষা করিবার জন্ত 
সানন্দে জলের মত নিজের দেহের রুক্ত ব্যত্ব করিত পারিতেন। 

এইবার জন-শিক্ষক ব্রাহ্মণগণ। ই'হার। লোক শিক্ষক । আ্রাঙ্মণের জীবনের 

চারিদিকে অতি +ঠিন বন্ধনী, সেই বন্ধনীর বাহিরে তাহার একপদও যাইবার 
উ্াৃ নাই। যাহাকে পার্থিব তোঁগ বলে, ব্রাহ্মণের ভীবনে তাহা আদৌ নাঁই। 
ব্রাহ্মণের ধনের আকাজ্া, নাই, ব্রাহ্মণের ধন সুঞ্চয় নাট, কারণ ইহা বৈশ্যবৃতি 
স্বাধীনতার জন্য ব্রাহ্মণের যুদ্ধে অধিকার নাই কারণ তাহ। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। 
ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত পান তোজন ব। দেটী ভ্রমণের অধিকার নাই কারণ তাহাতে 
শৃত্রের অধিকার ব্রাঙ্গণের জীবন কঠোর আত্মোৎপর্গ ও সংযমের জীবন। 
জীবনের ভোগ বিলাস হইতে ব্রাহ্মণ বহুদুরে অবাস্থত। ব্রাহ্মণকে অতীব 
বদ্ধের সহিত নিজের দেহ ও মন পবিত্র রাখিতে হইবে, এই 'পবিব্রত। সাধন 
আপনাকে অপর হইতে উচ্চ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নহে, আগ্ান্ত 

সকলের হিতসাধন করিবার জণ্ত। ব্রাহ্মণের পিআর দেহ ও পবিভ্র মন 

আশ্রয় করিয়। দেবশক্তির জগ€ত ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং দেবশক্তির ক্রিয়ার 

স্বারাই জগতের ক্রমোননতি সাধিত হয়। * «. 
ইহাই জাতিভেদের ভিত্তি। এই সত্যে উপরেই প্রাচীন ব্যবস্থার 

প্রতিষ্ঠা । এইবার পাশ্চাত্য জগতে শ্রেণীবিভাগ কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা 

করা যাউক। পাশ্চাত্য দেশে শ্রেণীবিভাগও অনেকট। একরূপ ধারগার উপরেই 

প্রতিষ্িত। পাশ্চাত্য দেশে রাঞ্জা ও আভিজাতবর্ণ, (017৩ 11708 270 00৩ 

00139) জন্মের দ্বারা তাহারা এই পদ পাইতেন। এই শ্রেণী 'হিন্দুস্বানের 

ক্ষঞ্সিয় জাতির অনুরূপ ।, ইহারা যোদ্ধ।ঃ বিচারক ও শাসনকর্তা । পিতার 

মৃত্যুর পর পুত্র পৈতৃক স্বত্ব শ্বত্ববান 'ও শাসন করিতে, যুদ্ধ করিতে এবং আইন 
প্রণয়ন করিতে অধিকারী । অতীতকালের ইংলগ্ডের নোবলগণ এই সম্প্র- 

দায়। প্রথমে রাজা, তাহার পর ডিউক, ব্যারণ, আল” প্রভৃতি । এ দেশে 
জাতি যেমন জশ্মের দার! স্থিরীকৃত হয় এই সমস্ত পদবীও ঠিক সেইরূপ জন্মের 
দ্বার নির্ধীপিতু্ইয়। থাকে । দেশ রক্ষা করা, রাজ্য-শাসন করা, সমাজের 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যর্জির কর্তব! বিভাগ করিয়া দেওয়া এই সম্প্রদায়ের কার্ধ্য। 
তাহার পর বৃহৎ মধ্যশ্রেণী। ব্যবসায় বাণিজ্য করা, কৃষিকাধ্যের পর্য্য- 

বেক্ষণ কর! এই শ্রেণীর,কার্ধ।। ইংলগ্ের ইতিহাগ পাঠ করিলে এই শ্রেণীর 
ক্রমিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। সমরকূশল অভিজাতগণের আশ্রয়ে 
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থাকিয়া এই শ্রেণী একতাবদ্ধ হইয়। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন পূর্ববক 
দেশের ধনবুদ্ধি করে। এই সম্প্রদায়ের পর শ্রমী উৎপাদনকারীগণ, তাহার 

ভূমি রক্ষ। করেঃ যাহাঞে 'ফিউড্যাল'টেনিওএ বলে তাহার ঘার! তাহাদের 

কর্তব্য সুনির্দিষ্ট এই কর্তব্য পালন করিলে তাহারঃ রক্ষিত হইবে । নিজের 
নিজের অংশের জমির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে এখনও 
কোন লোক ইংলঞ্জে ফদি অনাহারে কষ্ট প্টয় তাহ) হইলে তাহাকে প্রথমেই 

গিজ্ঞাসা কর। হয় সে কোন পলী-সংস্থানের (7819) ) লোক। এই পল্লাই 

তাহার জীবিকার জন্য দায়ী। সেব্যদ্ি পল্লীর নাচ করিলে তাহাকে সেই 

পল্লীতে পাঠাইয়৷ দেওয়া হয়। যে পল্লীতে যাহার জন্ম, সেই পল্লীকে তাহার 

অন্রের ব্যবস্থ। করিয়া দিতে হইবে। প্রাচীনকালের জমিবন্দোবস্তের যে 

বিধান (1.9 ০1 98057797 ) হইয়াছিল সেই সময় হইতেই এইরূপ 

ব্যবস্থা চলিয়। অ:সিতেছে । এইবার শিক্ষক সম্প্রদ্দায় ব ব্রাহ্মণ | এই স্থানে 

কিছু প্রতেদ পরিলক্ষিত হয়। হংলগডে যাজ'কমগ্লী, অভিজ্ঞাতমগ্ডলী বা শাসক 
সম্প্রদায় হইতে পৃথক হেন 1 উভয়ে একক্রঃসংশ্লিষ্ট । সামাঞ্জিক জীবনে 

ধর্থের স্থান লইয়াই প্রাচা ও »প্রতীচ্যে প্রভেদ+ প্রাচ্য দেশে ধর্মই প্রধান ও 
মূল বস্, সমাজের সমগ্র জীবন ধর্শের দ্বার৷ শাসিত, প্রভীচ্য দেশে ধর্ম প্রহিক 

জীবন হইতে পৃথক স্থান অধিকার করে। 

ষে নিয়মের উপর প্রাচীনকালে প্রাচাদেশে জাতিবিতাগ ও প্রতীচ্য দেশে 
শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়ছিল তাহ] গ্রদরশিত হইল, এইবার বর্তমান সময়ে 

এই জাতি ও শ্রেণী কিরূপ অবস্থায় আপিয় দাড়াইয়াছে আলোচনা করিয়া 
দেখা যাউক.। তাহা হইলে অতীত ও বর্তমানের সাহায্যে, আমরা আমাদের 

তবিষ্যৎ কর্তব্য কিরৎপরিমাণে নির্ধারণ'কপ্িতে পারিব। 

প্রতীচ্য দেশের এই শ্রেণীবিভাগের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! 

ধাইবে যে পূর্ববকালে ইহার বিশেষ সার্থকতা ছিল,*কিন্ বর্তমান সময়ে ইহা 
একটি ব্যর্থ আড়ন্ববে পরিণত হইয়াছে । পুর্বকালে প্রত্যেক ডিউকই সৈন্ঠ 

চালন! করিতেন, রাজ্যের মধ্যে বা রাঙ্জের বাহিরে যখনই -যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ 

হইত, প্রত্যেক ব্যারণই সৈম্তদণ লইয়! সমরক্ষে:ঘে টপস্থিত হইতেন। নিজ 

সম্প্রদায়ের যাহ? কর্তব্য তাহ! তাহারা যথারীতি পালন করিতেন। এইরূপে 
প্রত্যেক সপ্পরদায়ই নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে কর্তব পালন করিত,ফলে সমগ্র 
জাতির কল্যাপও অব্যাহত ছিল। দেশে দারিত্র ধা রেশ ্িজ.না । পর্ব 
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কালে মানুষ এত বিলাসী হয় নাই সকলেই সাধসিধে জীবন যাপন করিত বটে 
কিন্ত শিল্পীগণ সেই সময়ে অতি মহৎ হ্ম্খ্যাসমূহ ধনর্দাণ করিয়াছে, সাহিত্য 
ক্ষেত্রে অতি মহৎ সাহিত্যিকগণের আলির্ভ।ব হইয়াছে, সর্ধাধারণের প্রচুর 

খাদ্য, বন্ত্র ও খাসস্থান ছিলপ। এখন ইংলণ্ডে যমন চারিদিকে অন্নকষ্ট তখন 
সেক্ঈপ ছিল না। ইংলগের নাম ছিলম্থথের ইংলণড”? (1067 [76197 )। 

৮ এইধার বর্তমান অবস্থা দেখা যাউক। প্রথমেই গ্রতীচ্য দেশের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করা যাউক । এখনও সেই শ্রেণীবিভাগ বহিয়াছে। এখন রাঙগ- 
পরিবার আছে, অভিজাত পরিবার (মাছে । জন্মের দ্বারা মানুষ অভিজাত 

শ্রেণীর অন্তভূক্ত হইয়া থাকে। জন্মের বারা যে অধিকার লাভ করে সেই 

অধিকারের দ্বারা দেশের শাসনকার্ধ্যে অধিকারী হয় ও ব্যবস্থাপক সভায় 
বসিয়া আইন প্রণয়ন করে। জন্মের দ্বারা উপাধি 'লাভ করে। ডিউকের 

মৃত্যুর পর তাহার জোষ্ঠপুত্র ডিউক হন, আলে মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
আল” হন। উপাঁখিলাতের পর য্দে তিনি বস্বঃপ্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে হাউস 
অব লর্ডসএ বসিবার স্থানলাভ রুরেন ও আইন প্রণয়ন করেন 1 এই লস 

সভা, রাজা ও জল সাধারণেরঃনভার সহি মি'লয়া দেশ শাসন করেন। কিন্তু 

এই সভার সভ্য নির্বাচন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বয়ঃব্রম বা শক্তর দ্বারা সাধিত হয় 

না, জন্মের অধিকারের দ্বার স্থিরীকুত হয়। যিনি এই উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেন 

তাহার চরিত্রই ব। কেমন অথবা তাঁহ'প কিকি গুণ আছে এসম্বন্ধে আদৌ 

কোন আলোচন। হয় না। সুতরাং বর্তমান সময়ে এই সম্প্রদায় একটি প্রাণ- 

হীন ব্যর্থ আড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নহে । কারণ পূর্বকালে এই সম্প্রদায়কে 

যে দারিত্বের ভার বহন কুরিতে হইত, যে কর্তব্পালন করিতে হইত এখন 

আর তাহার কিছুই করিতে হয় না'।" "ডিউক শব্দের অর্থ নেতা, কিন্তু এখন 

আর ডিউক নিজের জীবন বিপদাপন্ন করিয়। যুদ্ধস্থঞ্পে যান না, অন্য লোককে 

তাহার হইয়। যুদ্ধ করিতে 'পাঠান ঝর নিজে নিরাপদে বাড়ীতে বসিয়! থাকেন, 

অভিজাতগণের সকশেই এইরূপ। নাম মাছে, কিন্তু কার্ধ্য নাই । এই জন্তই 

অসস্ভোধ অভিযোগ ও আন্দোলন । এই জন্ঠঈ কথা উঠিয়াছে, 'লর্ভদভা। 

তুলিয়। দাও । কারণ এইযে বাহার নেতা বলিয়া সম্মান গ্রহণ করেন 

তাহারা নেতৃত্বের দায়িত্বভার কছন করেন না। কর্তব্পালন না করিয়! কেবল 

সুবিধা গুলি ভোর্গ করেন। তাহাদের এই উচ্চপদের সুবিধাণগুলি সর্ব- 

সাধারণের .এগেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহারা তাহা আত্মসেবায় নিয়োগ 
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করেন। শুধু তাহাই নহে আঙ্রকাল অভিজাতদিগের এই উচ্চপদ লাত 

করিবার আর একটি উপায় আছে তাহার নাম ক্কাঞ্চন। এই কাঞ্চন- 
কৌলিন্য পুর্বে, ছিল না, এখন হইয়াছে, ' ইহারও ম্বরূপ চিন্তা করিয়৷ 

দেখা দরকার । আজকাল কাহারও ষদ্দি এত বেল্লী টাক। থাকে যে লে]কে 

যখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন কাঞ্চনের উজ্জল আবরণ ব্যতীত 
মার কিছুই দেখিতে পায় না) তাহা হইলে সে বাক্তি যতই মুর্খ হউক) 
রাজনীতি জানুক বা ন! জানুক, জাতির* বা দেঁশের হিতের জন্য কিছু 

করুক না করুক, ব্যাঙ্কে যদ্দি অজত্র অর্শ থাকে আর কোনও একটি 

রাজনীতিক সম্প্রদায়ের যদি 'কো৷ কার্য করে, তাহ] হইলেই সে মানুষ 
একটি «“সোণার গৌরাঙ্গ” (0০199010০৩1 ) হইয়া গেল, সকলেই মাথা 

নোয়াইবে, স্ককলেই,বশীভূ শুহইবে, তাহা হইলে সেব্যক্তি অনায়াসেই একটি 
উপাধি প্রাপ্ত হইবে। কিছুই ন! করিয়াও উপাধি পাওয়। ফাঁয়। নিজের সঙ্গ, 
গুণের দ্বারা নয় কেবল কাঞ্চন দ্বারা লর্ড হওয়] কফায়। যদ্ধি এক- 

জনের প্রচুর অর্থ থাকে তাহা হইলে নিজের মনোমত লোককে নির্বা- 
চিত করাইয়া জন সাধারণের সত্তার বসাহটা গবর্ণমেণ্টের সেবা! করে। 

কার্ধ্যতঃ ভোট কিনিতে পাওয়া ষায়। যদিও প্রকাশ্যতাবে ভোট 

ক্রয় করা অবৈধ। এইরূপ করিষ়া লোকে দেশহিতৈষী হয় ইহ! সততার 

বা স্থুনীতির অভাব বলিয়। জনসঘান্ধে বিবেচিত হয় না। এই প্রকার 

কার্ধ্য বহুবার করার পর, বছ অর্থ এই প্রকারে ব্যয় করার পর দলের 

লোকের 'বিশেষ তুষ্টি গন্মায়, তরর্ন সকলেই বলে ইনি দেশের রাজ্য 

শাদনের অনেক কার্ধ্য করিয়াছেন, স্তরাং ইহাকে বংশানুক্রমিক আইন 

প্রণনের গধিকার দেওয়া হউক--এতু টাকা যখন খরচ করিয়াছেন তখন 

ইহাকে অভিজাত সম্প্রদ্ঃয়ের লোক করিয়া দেওয়। হউক। এই ষে 

কাঞ্চনের পূজা ইংলপ্ডে ইহা! কতকটা* গোপ্নুন চলে । "আমেরিকা 
এবং অস্ট্রেলিয়ায় ইহা আর গোপন করিতে হয় মনা ইহ! একটি 
প্রকাশ্ত ববাপার। সমাজে সম্মান বা শক্তি পাইতে হইলে অর্থই তাহার 
একমাত্র সাধন। অর্থ উপার্জন কারবার জন্য এই ছুই দেশে বিশেষতঃ 
খামেরিকায় যে সমস্ত পদ্ধতি প্রকাশ্যতাবে অবলান্ধত হয় তাহা ভাবিলে 

'বন্মিত হুইতে হয়। একজন লোক, তাহার বহু কোটি ্বর্ণমুদ্ আছে, 

অনেরুগুলি ছোট ছোট র়েলকোম্পানির বিরুদ্ধে ঈীগিয়া তুহাদের অচল 
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করিয়া! শেষে সেই রেলগুলিকে কিনিয়া বছ পরিবারের অল্ননাশ করিয়' 

ধনবান হইয্লাছে। ই্ুক এক্সচেঞ্জের উপর জুয়া খেলিয়া বছ অর্থ উপার্জন 
করিয়াছে । সেব্যক্তি ধনী লোক, বড়লেক, আদর্শ চরিত্রের লোক। এই 

সকল লোকের জীবনী লিখিত হয়, সে দেশের বিদ্যালয়ের বালক বালিকা- 

গণকে সেই পব সক্ষম লোঁকের জীবনী পারিতোধিক দিয়া কার্ধযতঃ তাহাদের 

এআনর্শের অন্ুবর্ভন করিতে বলাঁ হয়। ইহার নিজের পায়ে ভর করিয়া 

বড় লোক হইয়াছে! মাত্র ছম পেনি হানতে লইয়া জীবন-পথে প্রবেশ 
করে তাহার পর পরিশ্রম ও 'মিতব্যয়ীতার দ্বারা এবং প্রধানতঃ ধন্মীধন্্ব 

সন্ধে বিশেষ মনযোগী না হওয়ার জন্য ব্হু অর্থ উপার্জন করিয়াছে 
ছু তিনটি. গির্জ! প্রপ্তত করিয়া পিঁয়াছে, মৃত্যুর পর বাজারের মধ্যে 
তাহার মর্দার মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করা হুইয়াছে। এইরূপ জীবনকে আদর্শজীবন 
বলিষু! প্রতিষ্ঠা, করাঁয় লাভ এই হয় যে সমাঞ্জে অসস্তোব, ও অযথা 
প্রতিযোগীতা হু, সহজ সহত্র শ্রমীবি অসন্তষ্ট হইয়া সমাজকে বিপ্লবে: 

ভয় দেখায়। সাধারণ লোক, ধাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা 

উপার্জন করে, তাহারা এই কথা বলে যে এই সমস্ত লোকের চরিএ 

আমাদের অপ্রেক্ষ। কোন অংশেই ভাল নফ। ইহার আমাদের অপেক্ষা 

ভাল লেখাপড়া জামে ন!, আমাদের অপেক্ষা বহুদশরতা যে অধিক আছে 
তাহাও নাই, ইহারাই বা কেন এত ধনী আর আমরা বাঁ কেন এত 

দ্াৰিদ্র্য-পীড়িত। মানুষ বাধ্য হইয়া টাকার সন্মুখে মস্তক নত করে, 

বশ্যতাও ম্বীকার করে, কিন্ত কোন দরিদ্র ব্যক্তিই কেবল টাকা নাই 
বলিয়া একজন ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন বলির 
বিবেচন। করে ,না। গ্সৃতরাং টাকাই যেখানে সম্মানের একমান্র হেতু 
সেখানে ঘবন্ব, অসন্তোষ, ভীতি ও অবিশ্বাস . অবশ্যন্তাবী। জ্ঞান ও 
চরিআ্র যাদু সমাজে উচ্চতম সম্মানের বস্ত হয় তাহা হইলেই সমাঞ্জ দেহ 
দুস্থ থাকে নতুবা অর্শেব প্রকার ব্যাধি অবশ্যস্তাবী। 

এইবার গ্রাচযদেশের ব। হিন্দস্থানের অবস্থা আলোচনা! কর] যাউক। 

বন্তমান পময়ে জাতিতেদ কিরূপ অবস্থায় আছে . তাহা ভাবিয়া দেখ! 

যাউক। প্রাচীন কালের চারিবণ এখন আর নাই। শাস্ত্র-বাক্যের সাহায্যে 

আলোচন। করিলে বুঝিতে পারা যাইবে প্রতীচ্যদেশের শ্রেণীর ব্যায় হিন্দু 

স্থানের জাতি একটি ক্ষজিম' আড়ম্বরে পরিণত হইফ়্াছে। ' কেন এরূপ 
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হইল? প্রত্যেক জাতি ব! প্রত্যেক বর্ণ নিজের ধন্ম ব| কর্তব্য ভুলিয়া 

গিয়াছে, এই জনাই এইক্ুপ অবস্থা ঘটিয়াছে। বন্ধ শত সহশ্র বৎসরের 

ধীর পরির্ভনের মধ্য দিয়া প্রত্যেক জাতি" সমগ্র সমাজের নিকট আঁপ- 

নাদিগের যে দান্গিত্ব' তাহা একেবারে ভূলিয়। গিক্নাছে। আজ ব্রাক্গণ জাধি- 

পত্ু চােন। ক্ষত্রিয় লোকশিক্ষক হইতে চাহেনণ। বৈশ্ত কষত্রিয়ের অধিকার 
চাহেন, শু দ্বিজের অধিকার চাঁহেন। কোন জাতি নিজের কতবো এগ 

নহেন, প্রত্যেকেই অপরের " কার্ধ্য করিতৈ ইচ্ছুক । বহুদিন ধরিয়া এইরূপ 

চলিতেছে । এই পরিণামের আরম্ভ কোথায়? ব্রাহ্গণের পতন হইতেই 

ইহার আরন্ত হইয়াছে রলিণে অন্তাঁয় বল। হইবে না। ব্রাহ্মণ বৈশ্তের 
ধন ও.ক্ষঞ্রিয়ের পার্থিব আধিপত্য অধিকার করিলেন, সেই সষয় হইতেই 

পরিবর্তন আরম্ভ হইুল। একজন পোক যেমন: নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়া অপর স্ত্রীলোককে আশ্রয় করে, ব্রাহ্মণও ঠিক তদ্রুপ অধ্যাত্মঘিদ্যাকে- 
পরিত্যাগ কিয় পূর্খবীর ধনরত্বকে ব্রণ করিলেন। *অঙ্জুন কুরুক্ষেত্রের 

যুদ্ধের পূর্ব্ব হইঠে পমাঞ্জের অবস্থা যেরূপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়া 

ছিলেন ঠিক তাহাই হইয়াছে । *এই ্রকাঠু ক্রমে ক্রমে হিন্দুর জাতীয় 

অধঃপতন ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক অবনতি বটযাছে, কিন্তু বাহিরের আট। 

আঁটি বাড়িয়। গিয়াছে__অরিকারের দাবী আছে কিন্ত দায়িত্বের জ্ঞান 

নাই, কর্তব্যের পালন নাই। ব্রাহ্ধণ ব্রাহ্মণ বলিয়। কেন সম্মানের দাবা 

করিবে ১ কেবল বাহিরের কতকগুণি সাঞ্জ ঠিক রাখিয়াছে বলিয়া! সে 

কালে ত্ত্রান্মণকে জনশিক্ষকের সম্মান দেওয়া হইতে এখন খে গুরু হইবাএ 

শক্ত কৈ? ভিতরে সার নাইকেবল আবরণ, ইহার থারাই .সমূহ অনিষ্ট 
হইতেছে। প্রবঞ্চনা, গুদ্ধত্য, দ্বণা প্রভৃতিতে হৃদয়-পূর্ণণ ব্রান্ধণ ব্রাহ্মণের 
কর্তব্পালন না করিয়॥ ব্রা্গণের সন্মান দাবী করে বলিয়া সকলেপ মনে 

.ঈরা, ক্রোধ, অসন্তোষ, ও অটনক্য জাগিরাছে। নতুবা সমাজের শান্তি 
প্রেম, স্ুশৃঙ্খল। ও উন্নতি কিছুতেই নষ্ট হইত না। ক্রাঙ্গণ অধ্যাত্মবিদ্যা 
পরিত্য/গ করিয়া দলাদলিতে বো'্দান *কুরিয়াছেন, অর্থসুংএহের জন্য 
দিনরাত্রি ছুটাছুটি করিতেছেন, তাহার ধম নষ্ট হইয়। গিয়াছে, ওন্মাস্তর- 
বারের সাহায্য সমাজে মানবাস্মার ক্রমবিকাশের যে ঝ/বস্থা ছিল তাহ। 

আর নাই। কারণ ব্রাহ্মণ আত্মায়। কেবল দেহে নহে, ক্রাক্ষণ লমগ্র জীবনে) 
কেবল জন্মে নহে। ধন্ ষর্দযপি প্রতিপালিত নু হয় তাহ! হহলে জাব 
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ষখন জন্মান্তর গ্রহণের জন্য আসিবে তখন কি করিবে? তাহার এমন পরি- 

বার চাই যেখানে ব্রাঙ্গণের ধন্ম আছে । মনে করুন অতুযুন্নত জীব বিশুদ্ধ 

ব্রাহ্মণ পরিবারে জগ্ম গ্রহণ করিবার জুন্য হিন্দুস্থানে আসিয়া উপস্থিত। 
ব্রাহ্মণ পরিবারে কেহ সংস্ক'ত জানে না; বেদের চর্চ] নাই, শাস্ত্ার্থের 

প্রকৃত জান নাই, বাহিরে আড়ম্বর আছে ভিতরে প্রাঙ্গপত্থের' কিছুই 

নুইশ। "মন্সককুন সেই জীব দেখিল ষে অন্তবর্ণের কোন পরিবারে বা অন্ত 

দেশের বা অন্ত ধর্মাবলম্বী ব্রা্ঈীণের জ্ঞান ' পবিত্রতা ও" পরার্থপরতা 
রহিয়াছে । এই জীব আত্মার অবনতি অপেক্ষা দেহের অবনতি বরং ভাল এই- 

রূপ বিচারে এক পবিভ্রচরিজ কর্তব্যপরায়ণ শৃ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। 

দেহ তো৷ ব্রাহ্মণ নহে, আত্মাই ব্রাহ্গণ। আত্মাকে রক্ষা! করাই ধন্ম। ইহাই 

এ কালের প্ররুত সমস্যা । ব্রাহ্ষণ-আম্মার ব্রাহ্মণ দেহ “হওয়া, চাই অথবা 

ব্রাহ্মণ €দহে ব্রাঙ্ধণ মাতম! থাকা চাই; নতুঝ ব্রাঙ্গণ হওয়। যায় না। মন্ধ 

বলিয়াছেন চর্শের ব্যান্র যেমন, কাঠের হাতি যেমন্, জ্ঞানহীন ব্রান্ষণও 

তেমনি । ব্রাহ্মণের দেহে শুদ্রের আত্মা দেখিলেই বুঝিতে পার] যায়। তাহার 

হান কামনা ও ক্ষুদ্র আকাঙ্ছ। দেখিতে, পাওয়। যায়। একজন ব্রাক্গণ 
ধনাকাজ্ষীয় মত্ত। ইহার অর্থ কি? রী ব্রার্মণের দেহে বৈশ্তের আত্মা 

বাস করে স্ৃতরাং কোন পবিক্রাত্মা শুদ্রগাতীয় লোক যদি বলেন জাতিটা 

কিছুই নহে, ইহা নষ্ট হওয়াই উচিত, হাহ! হইলে অসন্তোষের কারণ 

কিছুই নাহ। 

ত্রা্মণ সত্য বস্ত এখনও ব্রাঙ্গণ আছে। কিন্ত ব্রাঙ্ছণ নামে যাহার পরি- 

চিত তাহাদের মধ্যে হয়ত অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণত্ব নাই। জাতিবিভাগ সঙ্থন্ধে 

আর একটি কথা ভাবিবার আছে এখুন এই জাতিতেদের গণ্ভী যতট। শক্ত 

হইয়াছে পূর্ব্বে ইহা ততটা শক্ত ছিল ন! পুর্বে এক বর্ণের লোক অপরবণে 

উন্নীত হইতে 'পারিত । একুজন গকুত ব্রাহ্মণ সামান্ত অপকর্মের জন্ত শৃড্র 

হইয়া জন্মাইলেন 'অতি অব্পদিনে তাহার সেই সামান্ত কর্মটুকু ক্ষয় হইয়। 

গেল, এখন কি তাহাকে এই দেহ ধ্বংস হওয়। পর্যন্ত শুদ্র হইয়া] বসিয়া 
থাকিতে হইবে ? পুর্বকাণে সে রূপ ব্যবস্থ। ছিল না পূর্ববকালে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়। হ্টত। প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার ভুরি ভুরি, প্রমাণ 
'পাওয়। বায়। | 

খাদ্যাখাদ্য 'সন্বন্ধে যে রিচার প্রচলিত আছে তাহ1 যে নে উপর 
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প্রতিষ্ঠিত,সে নিয়ম সত্য,কিন্ত তাহাও এখন উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। 
একজনের দেহ শুদ্রের কি্ট চরিত্র আধ্যাম্মিকুতা ও পবিক্রত। ব্রাহ্মণের, আর 
একজনের দেহ ব্রাহ্মণের কিন্তু ঠিত্তবাত্তি ও আত্ম শুদ্রের অপেক্ষাও অধম, 

এরপ দৃপ্ত আমর। প্রভই দেখিতেছি, এপ ত্বস্থার খাদ্যাথাদ্যের ণীবচার 
কিরূপ ভাবে হইবে ইহা। কম চিন্তার বিষয় নহে | ধ্বংস করা নহে তবে, 

সংস্কার কর! উচিত।দকোন্পথে সংস্কার হইবে তাস্তা। গভীর চিন্তার বিষয় । এ 
বিষয়ে সচ্চিন্তা জাগরিত হউক, সক্বিধ কাপট্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধচেষ্ট 
দুবীভূত হউক। ' 

৩৮৭ কারার বাজাও জার এস 

তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি 
অষ্টম ব্ঙীয়-সাহিত্য সন্মিলনীতে পঠিত * ) 

মাননীয় সতাপাঁত খহাশয় ও সমবেত, সভামহোদযগণ,-_ 

তন্ত্রের দার্শনিক চ্াত আমার জআ্বালোচ্য বিবয়। ইতিপূর্বে কলি- 

কাতায় দেবালয় সমিতেতে, প্রা বৎ্সরাধিক কাল যাবৎ তন্ত্রের দার্শ- 

নিক তত্ব সম্বন্ধে আমি * আলোচনা করিতেছিল্া!ম। তাহারই কিয়- 

ংশ আঙ্জগ আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি । তান্ত্রিকপ্দিগের 

ষে অষ্টাঙ্গ বিদ্যা বা অষ্টমাতৃকার সাধনার কথা প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই 

চারিটি যন্ত্র লইয়া আজ আমরা আলোচনা করিব। 

তন্তরোস্ত স্থিত, তপোমগ্ মহাদেবের ভপঃ শক্তির মধ্যে 

জগত্প্রপবিনী শ্াদযাশক্ি মহামাক়্ার সব্বপ্রথয় প্রকাশ দেখা যায়। 

সষ্টিব ইচ্ছা উপজাঁত হওয়ায় সেউ*অ$ঃদি মহাদেব তগোমগ্ন হইলেন। 

মহাদেবের সেই তপঃগ্রতা তাহার ললাটদ্েশ ভেদ করিয়া তৃতীয় 

নয়ন বা প্রজ্ঞান-নয়ন রূপে উদ্ভাসিত হগুইয়া উঠিল। সেই? প্রজ্ঞান-নয়ন 
হইতে, এক অপূর্বজ্যোতি বিনিরগগত হইয়া বিশ্বঙ্গর্ননী মাতৃকা-যৃত্তি 
ধাণ করিলেন। এই মাতাই বিশ্বের আব্ষিজননী : মাতা ,আনন্দময়ের 
আনন্দলীলায় মত্ত হইয়। বাপাবাদন করিকে ,'আরম্ত করিলেন' সেই 
বীণার তত্ত্রী হইতেই এই বিশ্ব-তত্তের স্থঠি হইল। জগতের আদিতত্ব 

শব্ধ। হিন্দু শান্ত শব্দকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 

শব্দ' হইতে নাকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যারি, করিয়। ক্রমশঃ পরিদৃশ্ত- 
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মান স্থুল 'জগৎ ই হইয়াছে । বাইবেলেও উঞ্ত হইয়াছে, জগতের 
আদতে কেবলমাত্র শবই পরমেশ্বরে লীন হইয়া অবস্থিত ছিল। সেই 
শব হইতে জগতের স্থষ্টি হইয়াছে । বিজ্ঞানের মতে ,এক শ্রদীম অনন্ত 

শক্তি সমুদ্রের' কতকগুলি ক্্ানুনক্্ কম্পনের বহির্ষিকাশ এই পরিরূ- 

'মান সুল, জগৎ। এই সুক্ম কম্গানই তন্ত্রোক্ত বীণাবাদিনীর সেই অন! 

হত বাগিণী। স্ষির আদি হট্তে অন্ত পর্যন্ত 'বীণাবাদিনীর বীণা 

বিধূনিত হইতেছে। তাহাতে যে বিচিত্র রাগরাগিণী সকলের স্যষ্টি হট- 

তেছে, তাহাই একটা বাস্তবে বা, সত্যের রূপ ধরিয়া পরিদৃপ্ঠমান 
জগত্রূপে উদ্ভাসিত হইয়। উঠিতেছে। উপনিষদে বর্ণিত মাছে আনন্দময় 
ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা! ক্রয় তপের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। 

স্থষ্টি কুরিয়। স্থুল, মূর্ত ও সুক্ষ অস্ুশ্ম রূপে প্রকাশিত' হইলেন। কেন 

তাহার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে “বসো 

বৈঃ সঃ” সেই পুরুষ রস-ম্বরূপ। ' একট। বসের ব৷ "আনন্দের অন্থুঠতি 

হইতেই জগতের হ্ষ্টি, স্থিতি, পোবণ, গর প্রভাতি সকলপ্রকার ক্রিয়া 

সাধিত হইতেছে। সকলপ্রকার অভিবাজির মূলে ক্রিয়াশক্তিঃ সকল 

প্রকার ক্রিয়াশক্তির মূলে আনন্দের অনুভূতি | এই আনন্দের অনুভূতি- 

রূপ শক্তির সাহায্যব্যতিরেকে জগতের কোন প্রকার ক্রিয়া সম্পাদিত 

হইতে পারে না। এই রূসক্রীড়। জড়ঞ্জগতে অবাক্ত ভাবে এবং জীব- 

জগতে ব্যক্ত ভাবে কার্ধা করে । জগৎ ঈখরের লীলা! ব! একটা আনন্দের 

ক্রীড়া-মাত্র প্রভৃতি বাক্যের ইহাই অর্থ। তরান্ত্রিকদিগের রূপকভাবায় 

জগতের এই অনন্ত ধৈচিত্র্য সেই বীণাবাদিনীর হৃদয়োচ্ছদসিত অনন্ত 
বিচিত্র কাব্য-কাহিনী সেই শপরূপ'বীণীর অপরূপ রাগরাগিণী মাত্র । 

, “মহানমায়া! মহ বাঁধাধ্বনি লয়ে মহা মিথা। এক 
বাস্তবের রূপ ধরি উঠে উত্তাসিয়।; 

বধু ক্রীড়ার আনন্দ? সুধু রাগিনী বঙ্কার,স্ধু কাব্যের কাহিনী” 

ইহাই তন্তরান্তর্গত শক্তিশীস্ত্রের লীলাবাদ। পকল প্রকাব শক্তি সাধ- 

নার শিরোদেশে এই লীলাবাদ অবস্থিত। সাধক বখন সাধনার বলে 
সর্বার্থকতা লাভ করেন বা কৃতকৃত্য হন তথন তিনি এই মহাবিদ্যা 
ৰ। বিশুদ্ধ জ্ানস্বরূপিনীল রাজ্যে উপনীত হন। সাধকের ইচ্ছাশক্তি 

তখন সেই' অপরিসীম" খটশী ইচ্ছাশজ্ির সহিত মিণিত হইয়া খায়। 
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পাধক তখন্ সর্বজ্ঞত্ব সত্যসক্ষরন্ব প্রস্থতি গুণলাভ করিয়া, পূর্ণকাম হইয়া 
দেই অপরিসীম আনন্দ-সব$য় বিলীন হইয়। যান। * সাধক তখন ঈশ্বর- 
সাযুঙ্য লাভ করেন। , 

এই বাঁণাবাদিনী ফাতাই মাদিদ্েবী বিশ্বের" কারণরূপিণী , মহামায়।। 

্রন্র্নজননী বিশ্বনিযনন্ত্রী প্রত্তি নামেও, ইনি অভিহিত হইয়াছেন। 

শানন্দময়ী মা মহাদেবের প্রস্ঞানকমলদলে বসিয়া ফহানন্দে মগ্ন" হইব, 
অপরূপ লীলারসে আপ্লুত হইয় * বীপাবাদন করিতেছেন । সেই বাণাধবনি 

বিশবক্রিয়াশক্তি রূপে উদ্ভাসিত হুইয়৷ উঠিল বিশ্বের তব্ব-ন্বরূপিনী মাতৃ- 
কাগণ আবির্ভ.৩ হইলেন ।" 

২। 'এইবার আমাদের গ্রালোচ্য বিষয় বিশ্বশক্তিত্বরূপিণী মহাবিদ্য। | 
মাধুনিক বিজ্ঞান আল্মার্দিগঞ্চে বুঝাইয়া! দিতেছে এই পরিত্ৃশ্তমান সুক্ষ 
জগৎ এক অসীম অনস্ত শকিসমুদ্রের কতকগুলি বিতিনন তরগমীঞর। 

ভারতীয় দর্শনে বেদাত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে এ শক্তিপযুদ্র প্রাণশক্তি মরুৎ- 

শক্তি প্রভৃতি নামে অচ্ভিহিত হইয়াছে ।, তনশাস্ত্রে এই শক্তি কালী, 

ভারা, তড়িতা, ছিন্রমন্ত। প্রভৃতি নামে ও রূপ্ঃব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহারা 

সকলেই মহাবিদ্যা। একই সকল শক্তির সাধনার দ্বারা সাধক 

সর্ধশক্তিশালী মর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়! পুর্বব বর্ণিত আদি মহাবিদ্যার 
পরিশ্ুদ্বজ্ঞানস্বরূপিন্নী প্রজ্ঞানজননীর ক্রোড়লাভের অধিকারী হন। এই 

তত্ব বুঝিবার জন্য আমরা ছুইগী মহাবিদ্যাতত্ব এই স্থানে গ্রহণ করিব। 
একটি কালী বা তারা তত্ব। আর একটি ছিন্নমস্তাত্ব । 

এই তত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে কালশক্তি সম্বন্ধে একটু ধারণ! 
কর। আবশাক। তম্ত্র মতে এই পরিরৃশ্তমান 'নিগজগত অনন্ত প্রবহমান কাল- 

প্রবাহের কতকগুলি বিতিন্ন রূপান্তর মাত্র। পরমেশ্বরের এঁশী শক্তি এই 
কালের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া অনস্ত বিচিত্রুদেশ সকল উৎপাদন” করিতে- 

ছইন। বস্ততঃ এই দেশ সমূহের কোনও প্রকার সত্ব *নাই। অনস্ত 

বহমান কাল-শক্তিই পর পর এক একট।' রূগ *পরি গ্রহ করিয়া উত্তাসিত 
ইয়া উঠিতেছে তাহাই দেশ নামে অভিহিত হয়। এই দেশসকল 

নয়ত পরিণামণীল। এই আনা ইহাকে পরিণন্তি-প্রদায়িনী নিয়তির লীল। 

'পিয়। অভিহিত করা হইয়। থাকে । কালশ্রবাহ অনাদ্ি। ন্যষ্টির পর. 

ই পরল পর প্রণয্নের অনন্ত কাল ধরিয়া হইতেছে। .. সৃষ্টির প্রারস্তে এই 
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কালশকির প্রঙাবেই নির্বিশেষ পরমব্রদ্ছে স্বপ্টি-বিষয়ক ইচ্ছার উদ্বোধন হয় | 

এবং এই কালপ্রবাঁন্কের মধ্যেই পরমেগর আপনাকে বিভিন্রকষপে দর্শন 

করিয়া থাকেন। এই জগৎকে একখানি মহাঁকাব্য স্বরূপ ধরিয়া লউন, 

এট কাব্যের বিষয় পরিদৃশ্যমান দেশ সমূহ, পাঠক স্বয়ং ভগবান, কাল 
নামক মহৎ গ্রন্থে আপনার 'াত্মজীবনী পর পর পাঠ করিয়া যাইতে. 

ছেন।' আর কাবোঁর রচয়ি্রী ম্বয়ং মহাবিদ্যা বা মহামায়া । করাতে 
আবার এই কাল পভভাবেই পরমেশ্বর | নিদরা-মগ্ হইবেন । তখন জগ- 

তের সকল পকার বিভিন্ন ক্রিয়া-শক্তি পরমেশ্বরে নিরুদ্ধ হুইয়! যাইবে 

এবং পরিদৃশ্যমান দেশ-দমূহ এক গভীর তখোমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে! 
কিন্ত তখনও কাল-শক্তি জাগ্রত থাকিবে। পরকল্পের প্রারভ্তে ধথ!-দময়ে 

এই কাল-শক্তির প্রভাবেঈ পরমেশ্বরে স্থষ্টি 'বিষয়ক'উচ্ছার'উদ্বোধন হবে 

এবং পূর্ধবকর্পের নিরুদ্ধ শক্তির শ্পন্দন সমূহ এই কাল প্রভাবেই পুনর্বার. 

বিধূুনিত বা বাক্ত ভইয়। উঠিবে। তখন পূর্ব্ব কল্পের নিরুদ্ধ দেশসমূহও 
পুনর্ধবার বিভিন্ন আকারে গ্লই কাল-প্রবাহের মধ্যেই উদ্ভাসিত হইয়া 

উঠিবে। ৃ 

তন্ত্রশান্ত্রে এট , কাল-সংলগ্ন শক্তিকে 'কালী, বিশ্বনিয়তি, নৃষ্টরূপিনী 
পরিণাম-প্রদায়িনী গ্রনতুতি বলিয়। অভিহিত করা হইয়াছে । অধিকস্ত 

এই বিশ্বনিয়তির বিচন্রণ-ক্ষেত্র ' যাহ! পৃর্ধে দেশ বলিয়! উল্লিখিত 

হইয়াছে তাহা! এক বিরাট শ্রশান-ক্ষেত্র বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহীত হই-. 

য়াছে। তন্ত্রমতে এই বিশ্ব এক বিরাট ভক্ম-পিগ। . সেই মা্দিম যুগ 
হইতে আরম্ভ করিয়া স্তরে, স্তরে শ্বশান ভন্ব সংপিগ্ডিত হইয়া এক 

বিরাট ভন্ম-পিও প্রস্তুত হইয়াছে" তহুপবি বর্তমান জীব-জগৎ গ্রতিষিত। 

এতৎ সমস্তও শীপ্রই শ্শান-ভন্মরূপে পরিণত হইবে এবং আর এক স্তর 

আবিভূ্ত হইবে ; যে হেতু প্িণতিতে সমস্ত শ্বাশান 7 তন্ম অতএব বর্ত- 

যান পররদৃষ্ঠামান দেশসমূহকেও শ্মশানভন্ বলিয়াই ধরিয়া লইতে 

হইবে। যেহেতু শ্শান 'অর্থে বিনাশের ক্ষেত্র। জগতের অবস্থা সকল 

প্রতি মৃহ্র্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য 

অবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ,ইহারই নাম পরিণামবাদ। এই পরিণাযক্রিয়াই 

ভান্ত্রিকদিগের রূপক ভাবায় শ্মশানেশ্বরীর শ্মশান-ক্রিয়া বলিয়।' অতিহিত 

হইয়াছে । বিশ্ব-শক্ি, কালিকা-মৃত্তি এই কাণদংপপ্শ মহাখকির স্বরূপ । 
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অভীত-ভবিষ্যৎ-ব্যাপী মহাকাল এবং তৎসন্নিহিত পুরুষ অবশ শখের 

তায় ইহার চরণতলে অবস্কিত। অতীতের অগণিত অবস্থা সকল মুণ্ডমাল। 

রূপে ইহার গল্দেশে ফ্লোছুল্যমান রহ্য়াছে। * বাম দিকের এক হস্তে খড়গ 

জগতের নিকৃষ্ট অবস্থাগখলকে বলিদান দয়] উৎকৃষ্ট পরিণাম ব৷ অভিব্যচ্চির 

দিক্লে লইয়। যাইতেছে । দক্ষিণের এক হস্তে ভবিষ্যত সার্থকতার দ্দিক 

নির্দেশ করিতেছেন, , অপর হস্তে ভয়াকুল দীববৃদ্দকে আঙ।স* প্রদান 

করিতেছেন। এই মা কল্পতরু। সাধক সাধনবলে এই মাতার নিকট 

উপস্থিত হহতে পারিলে তিনি মাতার নিকট ঘাহ! চাঁহছবেন তাহাই পাইবেন। 

প্রতে)ক জীবের মধ্যে, কুঃকুগুলিনী শক্তিরূপে এই শক্কি অবস্থান 

কাঁরতেছেন। এই স্থানে বলা আবশ্তক তন্ত্রের মধ্যে যে সকল 

দেবদেবীর উদ্নপ্পখ দেখিতে গাওয়া যায় তাহাদের অবস্থান মানবদেহের 
মধ্যে, বাহিরে এই সকলের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিতে যাওগ। বৃথ। । গ্রকুত 

তান্্িকদিগের শ্রেষ্ঠতম সাধন প্রণালীগুলির প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ তাহ। 

কথিত হইয়াছে। আরু একটি কথা, ঘঁবের স্থল দেহও দেশ মামে 
অভিহিত হয় এবং আমাদের এই নধর ঃ * দেহথানিকেও শ্রাশানতন্ম 

সমষ্টিক্ূপে ধারণা করিবার জন তর 'শান্ত্রে উপদিষ্ট , হইয়াছে। জীবের 

মূলাধার পক্সে প্রসু্ড অবস্থায় এই কুলকুণবিনী শক্তি অবাস্থত। অবিদ্যা 

ব1 মিথ্য। জ্ঞানের দ্বার। সমাচ্ছরর থাকায় মামর] ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 

, পারি না। অবিদ্যার অন্ধকার বিদ্বরিত হইয়। কুণকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত 

' হইলে সাধক সমস্ত বিশ্ব শক্তির স্বরঁপ উপলব্ধি করিতে পারেন ও তৎনহ 

সম্মিলিত হইয়া ব। একাত্বতালাভ করিয়! তদনুরূপ শক্তিশালী হইতে সক্ষম 

হন। এই কুলকুগুলিনীতত্ব ত্্রশাস্তে, গ্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া 
ধহিয়াছে। এমন কি এই কুলকুগ্ুলিনী তত্বহ সমগ্র তন্ত্রশাস্তের গ্রাণ 

খলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অদবৈত-তত্ব বা*জীবাত্ু! ও পরমাত্মাক্স একাত্মতা 
সমগ্র (বিখের সহিত জীবের সংযোগ সবন্ধ, মনোবিজ্ঞান গুড়বিজ্ঞান, উতর 

বজানের একত্ব প্রভৃতি জগতের উচ্চতম তথ সরুঙ্জ কেবলমাএ জীবের মনে 

বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়! এই কুলকুগুলিনী তবে সুম্দররূপে প্রদর্শিত হুই- 

রাছে। সঙ্গে গে জীবের উর্জাতিমুখী গতিবু যে সুন্দর পথ কুলকুগুলিনী- 

তব অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে এমন সুন্দর ও এমন বিজ্ঞান-সন্মত পথ আর 
কুত্রাপি প্রদর্শিত হয় নাহ। 



৪৪৮. খাঁরভৃমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 

*গ্রথমেই জীব সমগ্র ব্রন্মণ্ডের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ” বেদান্তের এই মহততষ- 
বাণী বিঘোধিত করিয়! সেই বাণীর বৈজ্ঞানিক ভিত তস্ত্ে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

তন্ত্র বলেন আমাদের দেহে সান্ধ ত্রিকোট নাড়ি আছে। আমাদের সমস্ত 
শরীর কতকগুলি স্থক্্ম শিরা উপশির! দ্বার। পরিব্যাপ্ত, হুহ। সকলেই জানেন। 

এই নুল্সম শির! উপশিরাগুলির মধ্য দিয়! প্রাণশক্তি ব৷ জীবনীশক্তি আমাদের 

সমগ্র শরীর ব্যাপিয়। প্রবাহিত হইতেছে । আমাদের শারীরিক ও মানসিক 
শত্তি-সমূহ এই প্রাণশক্তিরই দঈপাস্তর মাত্র । এই শক্তি-প্রবাহকে স্বায়বীয় 
প্রবাহ বলে। মন্তিফ ইহার কেন্দর-স্থান। শারীরিক শক্তি-প্রবাহ প্রধানত: 

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, দৃষ্ট ও অদ্ষ্ট ব্িবিধরূপে প্রবাহিত হইতেছে। যে শক্তি 
দ্বার। আমর! হস্ত পদ প্রভৃতি সঞ্চালন করি উঠি বসি চলিয়! বেড়াই' তাহ 

তৃষ্ট-শক্তি। আর যে শক্তি-গ্রভাবে আমাদের ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়, র্ত- 
সঞ্চাঞ্জন প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ক্রিয়। সাধিত হয়, তাহ। অর্ুষ্ট শক্তি। মানসিক 

শড্তি সমূহও এই" দ্বিবিধরূপে প্রবাহিত হইতেছে। প্যদ্বারা আমরা চিন্তা 

করি ম্মরণ করি, সংকক্গান্রূপ শারীরিক শক্তি পরিচালিত করি? তাহা দৃষ্ট 

শক্তি। এই দৃষ্ট শক্তির পশ্চাতে অতৃষ্ট শক্তি রহিয়াছে । এই অদৃষ্ট শক্তি 
অসীম অনস্ত অধিকন্ত, এই অনৃষ শক্তিই, সকর্ধা প্রকার দৃষ্ট শক্তিসমূহের 

পরিচালক, সকল প্রকার শক্তি বা ক্রিঘ্া-প্রবাহের জননী 
স্থল শিরা উপশিরাগুলির মধ্য দিয় স্কুল শক্তি সমূহ প্রবাহত হয়। সুক্ষ 

শির! উপশিরাগুলির মধ্য (দয়। সুস্্ম অদৃষ্ট শক্তি সমূহ প্রবাহিত হয়। স্কুল হইতে 
স্ক্ম সুস্মুতর করিয়া এই শির। উপশিবরাখলির অবস্থানের কতকগুলি স্তরস্ভেদ 

আছে। প্রথম স্তরের মধ্য দিপা শারারিক দৃষ্ট ও অনৃষ্ট দ্বিবিধ শক্তি ইন্দ্রিয় 

শি প্রভৃতি প্রবাহিত হয়। ত্মপ্যন্তরে স্বিতীয় স্তরে মানসিক দৃষ্ট শক্তি- 

সমুহ চিন্তা? স্মরণ, সংকল্প প্রভৃতি প্রবাহিত হয়। .তপ্দভ্যন্তরে অতি স্ক্মতম 

শিরা উপশির1 দিয় অদৃষ্ট শকিন্প্রবাহিত হইতেছে। এই তৃতীয় সুরে? 
শক্তি প্রবাহকে কারণ-শরীর বলে! এই শরীর জীবের জন্ম জন্মার্জি ত কর্ণ 
সমূহ্র হক্সস সংস্কার সমষ্টি দ্বাণী' গঠিত। আমর! প্রতি নিয়ত যে সকল কন্ম 
করি, সেই কম্ম সকণ সম্পাদিত হওয়। মান্রই একেবারে বিলুপ্ত হইয়। যায় 
না। সুগ্্ম বীজ্জ বা সংস্কাররূপে সে সকল আমাদের মধ্যে খাকিয়। যায়। 
ভবিধ্যতে আবার এই সংস্কার ৭ কর্ধ-বীজ-স্মৃহ কাল প্রভাবে অস্কৃরিত হইয়। 

নৃতন ঞ্ৰাবন লা নূতন দেশ উৎপাদন করিবে । আমাদের বর্তমান জীন 
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অতাঁতের সংস্কার ব৷ কম্্ বীজ সযুহের পরিস্ফুট অবস্থ।। বর্তমান জীবন বা 
বর্তমান কন্ট-প্রবাহ ভবিষ্াৎ জীবনের মূলীভূত উপাদীন। ভাল কর্মের দ্বার! 
সব্গ প্রভৃতি উত্তম জীঝনলাত হইবে,মন্দ ক্র দ্বার অধোগতি হইবে। এই 
সংস্কার বা কম্ম-বীঞ্জষ্সমষ্টিতে আচ্ছন্ন .যে এ্রশীশক্তি বদ্ার| , প্রত্যেক জীব- 
দীবন পরিচালিত "হইতেছে তাহারই ন্ঠম কুলকুগুলিনী শ্তি। এই কুল- 
কুগলিনী শক্তিই অনুস্ত প্রবাহমান কালের মধ্য হইতে আপনার * উঠতোগ্য 
দেশ-সমূহ বা'জীবন রচন! করিয়া লইতেছে! : এইজন্ত ইহাকে জীবের 

অদৃষ্ট ব৷ নিষ্নতি বল হয়। ইহাই জীব-জীবণের মুলীভূত কারণ বলিয়। 
জীবের মূলাধার পদ্মে কুলফ্ুগুলিনীর অবস্থান বল। হইয়া থাকে । এমন কি 

এই জগত্-্থষ্টির যে মূলীভূত কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাশক্তি ও 
এই কুলকুগুলিনী শর্জির দ্বারাই পরমেশ্বরে উদ্বোধিত হয় বলিয়। শাস্ত্রে কথিত 

হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে কাল প্রবাহ অনাদি অতএব এই বিশ্ব প্রবাহও 

অনাদি সৃষ্টির পর 'প্রলয় প্রলয়ের পর স্থষ্টি অনন্তকাল” ধরিয়া হুইতেছে। 
প্রলয়কালে যখন সমস্ত জীব পরমেশ্বরে, বিলীন হইয়া যায় তখন তাহাদের 

শরীর বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের কর্ম-বীঁজ সকল মূল-প্রকতিতে বিলীন থাকে । 
এই কর্দ বীজ সমূহকে ভাগ্তবত গ্রন্থে পুরুষাধিঠিত কণ্ঠ বলিয়া অতিহিত কর! 

হইয়াছে । এই কন অনুসরণ করিয়াই পরমেশ্বর বু হইবার ইচ্ছা করেন। 
জীবের উপভোগ্য স্থান বা দেশ সমু জীবের কন্মান্ুসারে প্রকাশ করাই 

ঈশ্বরের ইচ্ছ1। ঈশ্বরের এন্ট ইচ্ছা কিছুই নাই। এই কর্ম-সংস্কার সমূহের 
প্রতিনিধির$পিনী যে শক্তি, বিশ্বের মুশাধারও তিনি জীবের যুলাধারও তিনি। 
এই শক্তিরই নাম কুলকুগুলিনী শক্তি। এই শক্তিই কালী তারা প্রভৃতিরূপে 
জগতে.নিয়ত প্রকটিত রহিয়াছেন। *জীবের মুলাধার পদ্ম হইতে এক) 

হুক্ুতম শিরাপ্রবাহ উত্থিত হইয়। উর্ধদিকে উঠিয়াছে এবং স্তরে সুরে বিশ্ব 

, কোষ সকল অতিক্রম করিয়! সেই বিশ্বাতীত পরম কারণ পরম ' শিবের সভিত 
মিলিত হইয়াছে । মুলাধার পদ্মের এই ধারে আমাদের বপ্তমান পরিদ্ৃশ্তমান 
দৃষ্ট জীবন অন্ত ধারে আমাদের পরমার্থ অনৃষ্ট জীবন । এই 'মূলাধার পদ্ম 
হইতে হুল্তম শিরাপ্রবাহ সমগ্র ব্রদ্ধাণ্ড ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছে। 

এই স্থক্তম শির] প্রবাহের মধ্য দিয়াই চন্জ স্ূ্ধ্য গ্রহ নক্ষত্র গ্রভৃতি অপরাপর 

জগতের সুহিত আমাদের সংযোগ সম্বন্ধ রহিয়াছে ফলিত জ্যোতিষ বদ্ধারা 

গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চারণ বা অবস্থান প্রভৃতি দেখিয়। আমাদের গুভাপ্ডত নির্ণীত 



৫৫০. ধাঁরতৃষি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

হয় তাহার বৈজ্ঞানিক [5ত্ি এইস্থানে। কোন্ গ্রহ কিরূপ ভাবে অবস্থিত 

থাকিলে কোন্ প্রকার শিরা প্রবাহে সেহ গ্রহের শ্বক্তিসমূহ আমাদের মধো 

কিরূপে সঞ্চারিত হইয়া! কিরূপ ফল উৎগাদদন করিবে, ফলিত জ্যোতিষের 
দ্বারা তহ। নির্ণয় করা যায়। তস্ত্রের মধ্যে জীবের অন্ৃষ্ট নির্ণয়ের জন্ত কতক- 
খুলি চক্র রাহয়াছে। বাহার! এই চক্রগুলি সম্যক অনুশীলন করিতে সক্ষম, 
হন তাহ।দেব তবিষ্যৎ-বান্ী ভ্রান্ত । 

কুলকুগুলিনী শক্ত এই বিশ্বব্যাপিনী ' শক্তি-সমুদ্রের প্রতিনিধিরূপে 
প্রত্যেক জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়া! জীবজগৎ পরিচালিত করিতেছে। 
আমরা সকলেই সেই অপরিসীম শক্তি-সমুদ্রের কু কুদ্র তরঙ্গ মাত্র। কিন্ত 
এহ শক্তি-সমুদ্রের বহিরগগ ক্ষুদ্র কুত্র তরঙ্গগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়া 
প্রত্যেকেই পৃথকরূপ সন্বাবান এহরূপ মনে করাস্গ নর্থাৎং এই নহিব্গ দৃষ্ট- 
জীবনই "আমার সর্বস্ব, এই অহঙ্কাররূপ অবিদ্যান্ধার। সুমাচ্ছন্ন থাকায় 

আমরা সেই শক্তি-পমুদ্রের যোগ উপলব্ধি. করিতে পার তেছি ন! । অহঙ্কা- 

রের এই পৃষ্ঠে এই ক্ষুত্র আমিও আমার জগৎ ইন্ত্রিয়সমূহের দ্বারা পরিচালিত 

হইতেছে, অপর পৃষ্ঠে সেই অপাঁরসীম একত্বের সত্ব। চিরকাল বর্তমান রহি- 
যাছে। ভ্রান্তি বা অবিদ্যার অদ্ধকারে আবৃত কুলকুগুলিনীকেই নিত্রতা 

কূলকুগুলিনী বল! হুইয়। থাকে । 

নিজ দেহস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিবার উপায় ছিন্নমস্ত। তত্বের সাধন।। 

এহ ছিননমন্তারূপিণা মহাবিদ্যাকে প্রথম-বিদ্য। বল। হইয়া থাকে । তান্ত্রিক- 

দিগের যে স্ুপ্রদিদ্ধ অষ্টমাতৃকার সাধনার কথা পুর্বে উল্লিখিত 

হইয়াছে তাখার আরম এই ছিন্নমস্ত| তত্ব হইতে । আমাদের নানার্দিক- 

গামী মনকে একাভিমুখী ৭ তীব্র একা গ্রশক্তি সম্পন্ন করিয়া জগতের উচ্চতম 
তত্বসক্ল ধারণা করিবার উপযোগী করিবার নিমিত ছিন্নমস্তাতত্বের সাধন! । 

পাতঞ্জল দশদের সংযম-নামক ষে!গটির বিষয় আপনার অনেকেই অবগত 

আছেন। তথায় উ্রক্ত হইয়াছে সংযম যোগের ছ্বার। সাধকের হৃদয়ে যে, 
গ্রজ্ঞা নাষক, সর্বভাসক আলো!ক ববুদ্ধি জন্মে তল্দার। ইচ্ছা করিলে সাধক 

বিশ্বের সমস্ত শক্তি আয়ন করিতে পাণেন। আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 

বহিমূ খীন ইন্দ্রের সংযোগে বান্ঞ্জগতের অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে ষর্ববদ। ঘুরিয়া 
বেড়ায় । ক্ষণকালও একটি বিয়ের মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখা কঠিন, 
তাত্ৃশ বছদ্িকগূষী চিস্তকে অভ্যাসের দ্বার একটি বিষয়ের ঘধ্যে আবদ্ধ 



১০ম সংখ্য। । ] তঙ্জের নার্শনিক ভিতি। ৫৫১ " 

রাখার নাম ধারণ|। সেই ধারণীয় পদার্থে যদি চিত্তের একতানতা। জনে 

অর্থাৎ যে বিষয়টি আমর। চিত্র করিতেছি মন 'আর কোনও দিকে ন 

গিয়া যদি কেবল সেই বিবরটিক মধ্যেই'আবন্ধ থাকে তাহাকে ধ্যান বলে। 

ক্রমে যখন সেই ধ্যান কেবল ধ্যেয় .বস্তকেই "উদ্ভাসিত করিব, আঘি ধ্যান 
করিতেছি ইত্যাকার জানও বিলু৭ হইয়া গিয়া চিত্ত একেবারে তন্ময় হয়] 

যাইবে তখন তাহাকে সমাধি বলে। কোনও এক বস্ত অবরন্বনে'এই ধারণা 

ধান ও সমীধি প্রয়োগ ' করার নাম সংযম। এই সংযম যোগের দ্বার। 

সাধকের প্রজ্ঞানামক সব্ধভাসক আলোক বা বুদ্ছি জন্মে। তখন এই সংযম 

যে বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ ঝরা যায় সেই বিষয়েরই পূর্ণ-জ্ঞান সাধকের 
উপজাত হয় এবং সেই বিষয়ে তদাত্বাতা লাত করিয়৷ সাধক তদগ্র- 
রূপ শক্তিশালী "হইতে "সক্ষম হন। স্ুর্য্যকাস্তমণি হ্ুর্যযরশ্মি সংযোগে 

বহি আবিষ্কার করে ইহ। দেখিয়। পুরাকালে যোগীগণ'এই সংঘম যোগটি 

আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়৷ শাস্তে কথিত হইয়াছে। [11851010105 

81955 আপনার! সর্ুলেই দেখিয়াছেন্ন সেই গ্রাস বা্দ হৃর্ধ্যের দ্বিকে ধরা 

যায় তাহা হইলে সেই গ্লাসেঘু উপর ে সুর্ধারশ্বিগুলি পরে সেইগ্ুলি 
একটি কেন্দ্রে সমাবেশিত্ত হইয়া! পগ্রিতে পরিণত ,হয়। সেই কেন্জে বদি 

তুল! বা তদনুরূপ কোন দাহাবন্ত রাখা যায় তাহা হইলে তাহা জলিয়! 

উঠে। সেইরূপ আমাদের নানাদিকগামী বিচ্ছিন্ন চিত্তকে বদি একটি কেনে 

সমাবেশিত করা যায় তাহ। হইলে তাহা! এক মহাশক্তির আধার হইয়। 

উঠিবে,' তন্্ারা, সর্ববজ্ঞত্ব এমন কি সত্য সঙ্বর্ত্ব প্রভৃতি গুণও লাভ কর! 

যাইতে পারিবে, ইহা অন্থমান করিয়া যোগীগণ তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন ও 

সংঘম যোগটি "আবিষ্কার করেন। ন্সাঞ্ধারণ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখ যায় 

যেসকল মহাত্বাগণ* জগতে উচ্চতম বলিয়া পরিগণিত হইয়৷ গিয়াছেন 

তাহারা সকলেই অতি গভীর একাগ্র* শক্তিসপনন ছিলেন সাধারণতঃ 
দেখা যার যে বালক তাহার পাঠ্য বিষয়ে অত্যন্ত মননশীল ভবিষাতের 

অনন্ত উন্নতি তাহারই করায়ত্ব। যে €জ্ঞা্নিক ,অন্তান্ত সকল বিষয় হইতে 
বিষুখ হুইয়। একাস্ততাবে তাহার লেবরিটারির বিষয়গুলির মধ্যে মগ্ন হইয়! 
রহিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক, তিনিই নৃতন নৃতন তথ্য সকল 
আবিষ্কৃত.করিয়। জগংকে চযকেত ও বিদ্ষয়বিমুঞ্জ করিতে সক্ষম। বস্ততঃ' 

মানসিক শক্তিই শক্তি, দৈহিক শক্তি বা কাধ্যকুটরিণী শক্তি, মূুনেরই বিভিন্ন 



৫৫২ বীরভূমি। [ ৪ বধ। 

'বিকাশ মাত্র। অধিকত্ত দেখা যায় মন যে কেবল আমাদের এই শরীরের 
মধোই শাবদ্ধ তাহা নহে, মন সর্বব্যাপা। দেশ, বা কালের দ্বারা মন 

ব্যবচ্ছিন্ন নে । যেকোন কালের মধ্যে বাঁ যে কোন দেশের মধ্যে 
মন কর্ধ্যকরী হইতে সক্ষম । 'সামরা কলিকাতায় বসিয়া'মনের দ্বারা ইয়রো- 

পিয় যুদ্ধের তথা সংগ্রহ করিতেছি, মনের দ্বারা অতি ছুরান্তরবর্তা নক্ষত্র পৃপ্র 
স্হের তথা সংগ্রহ করিতেছি, এবং বাহ্-বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়াও মনের 

এট সকল কার্ধ্য করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। 

মনের দ্বারাই ক্রিকাবের বিষয় 'সকণ্প চিন্তা করিয়। ত্রিকালের তথ্য সংগ্রহ 
করিতেছি। এই জগতের সর্বব্যাপিনী, সর্ববানুস্থ্যতা যে শক্তি, বাহা। প্রাণশক্তি 

বলিয়। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সর্বোচ্চ বিকাশ আমর! দেখিতে পাই 

মানুষের মনের মধ্যে। এই মনই ক্রমশঃ বিকশিত হুইয়ণ সেই অনন্ত জ্ঞান- 
সমুদ্রে সম্মিলিত হহবে। এই মনের স্বন্থপ উপলব্ধি কর ও তাহাকে পরি- 
পূর্ণরূপে কার্যকরী করিয়। তোলার নাম সংযমষোগ । '১'এই সংঘম যোগেরই 

নামান্তর কুলকুগডলিনীর জাগরণ। ৃ 

কিন্ত সাংসারিক ভোগ সুখের প্রতি তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত না হইলে মনকে 
পূর্ণ একাগ্র শক্তি সম্পন্ন, করা অসম্ভব। মন ইন্িয়ের সহযোগে বাহিরের 

অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে সর্ববদ| ঘুরিয়৷ বেড়ায় । এই বাহ্ বিষয় সকল কামন'- 

রূপ অজ্ঞানের দ্বার মনকে অন্ুরঞ্জিত করিয়া এরূপ অভিভূত করিয়া রাখে 

যে কেহ এই সকল বিষয় হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ইচ্ছাও করে ন|। 

ইচ্ছা! কর! দুরে থাকুক আরও উত্তরোত্তর এই সকল বিষয়ের মধ্যে অধিকতর 
ডুবিয়! থাকিতে চায়। কিন্তু সাংসারিক এই সকল বিবয় যে ঘোর ছুঃখময় 

অত্যন্ত হেয় অত্যন্ত অপকৃষ্ট ইহা; সন্রদর্শন প্রমাণীকৃত সর্বশাস্ত্রাহমোদিত 

সত্য সিদ্ধাস্ত। নুথ বলিয়া আমর] ষে অবস্থাটা উপলদ্ধি করি তাহাও প্রকৃত 

পক্ষে সুখ নয়, বাহ্ বিষয়ের ঘার!? অন্ুরঞ্জিত একটা ভাব মাক্র তাহাও 

আবাদের স্বার্থবুদ্ধিয শোণিত-পিয়াসী জাগতিক পিশাচেরই যুদ্তি। বৈরাগ্য 

বা! ঈশ্বরের গীতি প্রকাস্তিক অগ্ুরাগ ব্যতীত এই ছঃখ হইতে মুক্তি লাভ 
করিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈরাগ্য জন্মান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । 
জাগতিক বিষয় সকলের নিকুষ্টত! মর্খে মর্খে অনুভব ন। করিলে বৈরাগ্য 

'জল্কে না । এই বৈরাগ্য রূপ মহোতম যোগৈশ্বর্ম্য লাভ করিবার জন্যই তান্ত্রিক 
দিগের (ছনয়ন্তা-তন্বের ফ্্ধনা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তাগ্রিকদিগের 
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শ্রেষ্ঠতম যোগ যাহাকিছু সমস্তই শাশানে বসিয়া, এই পরিদৃশ্টমান 

জগৎকে এমন কি নিজ দেহকে পধ্যন্ত তাহারা কতগুলি শশানভন্মসমন্টি 
ব্যতিরিক্ত আর কিছুই ,মনে করেন*না! €বরাগ্য শিক্ষার জন্য শ্বশান যে 

অত্যুত্তম স্থান তাহ।€ক অস্বীকার করিবেন ?" এই শ্মশান-তম্মে সম্তাচ্ছর 

অবৈদ্যার অন্ধকারে ' নিমজ্জিত যে নিত, শক্তি অবস্থিত, তাহাই ছি্নমস্তা- 
রূপিনী মহাবিদ্যার রূপ। পদতলে প্রকৃতির দ্বার! 'অভিভূত পুরুধ, গ্রকতি 

পুরুষকে পরাভূত ও অভিভূত" করিয়৷ বিপরীত রতি ক্রিয়ায় মত্ত হইয়াছে! 
উভয়ের সম্মিলিত শক্তি, পেই উন্মাদ ক্রিয়। ছিন্নমস্তা-ূপে জগতে অভিব্যক্ত 

হইয়] উঠিয়াছে। স্বার্থকত-দ্ববূপ নিত্য! শক্তি ভ্রান্তি সমাচ্ছন্ন হইয়। ম্বহস্তে 
নিঙ্জের মন্তক কাটিয়া ফেলিলেন। পিশাচ পিশাচীরূপা জাগতিক বৃত্তি 

সকল মহানন্দে নিত্য। শক্তির সেই হদ্পিগু-ছিন্ন উত্তপ্ত শোণিত ধারা পান 

করিতেছে । শ্শানের পুতিগন্ধে, শৃগাল কুকুরের বিকট চীৎকারে' ঝঞ্চা-- 

সমাকুল অমানিশার বিরাট অন্ধকারে জুগং এক ভীষণত্ঠম বিকৃত অবস্থায় 
পরিণত হইয়াছে । এই স্থলে পুনরায় আপনাদিগকে ম্মরণ করাইয়1 দিতেছি, 

তন্ত্রের মধ্যে যে সকল দেব দেবীর উল্লেখ দেত্লিতে পাওয়া যায় এ সকলের 

অবস্থান মানব-দেহের মধ্যে। মানব দেহ ব্রন্দপুর। মানব দেহই ব্রহ্ম 
সাধনার সাধন মন্দির | মানুষ অবিদ্যার বশীভূত হইয়! ভ্রান্তি খড়াদার। 
নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া! স্বার্থবুদ্ধি স্বরূপ জ্ঞান ও শক্তি প্রবাহগুলিকে বাহ্- 

বিষয় রূপ পিশাচ পিশাচী সকলকে পান করাইতেছে ইহাই ছিন্নমস্তা-তব্বের 

অর্থ। 

এই প্রথম বিদ্যার সাধনার দ্বার] সাধকের , অত্যুত্ম বৈরাগ্য লাভ 
হয়। বিধয় সকলের নিকুষ্টতা উত্তমরূঞ্রো উপলব্ধি হয়, কাঞজেই মন আর সেই 
সকল বিষয়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিচরণ করিতে চাহে না। তখন মন 

অন্তমূথী গতি লাভ করে এবং আমাদের চিস্তাশক্তি,ও ইচ্ছ। শক্তি এক কথায় 
আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-সমূহ ক্রমশঃ প্রবল হইতে “প্রবলতর হইতে 
থাকে এবং চরমে কুলকুগুলিনীর পুর্ণ জাগরণ 'হয়। তখন মন স্বীয় প্রজা" 

লোকে অহঙ্কারের আবরণ ভার্গিয়। দিয়! অদ্ুষ্টের , অন্ধকার দূরীভূত করিয়! 
সেই অসীম অনন্ত শক্তি-সমুদ্রে মিলিত হুন। *সাধক তখন ক্রমে সর্ব শক্তি- 
শালী হইতে সক্ষম হুন। দ্বিতীক্চ বিদ্যার সাধনার দার! সাধকের এই অবস্থা 
লাভ হয়। . প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় সাধক জাগুতক শকি-পসুহের মধ্যেই 
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অবস্থান করেন। তৃতীয় অবস্থায় সাধক এই সকল অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ 
জানস্বরূপিনী প্রজ্ঞাম-জননীর ক্রোড়লাতের অধিকারী হন এবং চতুর্থ 
অবস্থায় সাধক নির্বিশেষ পরম 'ব্রন্ষে বিলীন হইয়া যান। 

শ্রীরজেন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত তন্তরদ্ব । 

দীন | 
পুলকিত চিতে'র'য়েছে তাহারা, 

কে চাহিবে মোর পানে ? 
ক্ষধানলে জ্বলে এ পোড়া উদর 

কে শুনে সে কথ! কাণে 1 

উৎসবে সবে হয়েছে মত, 
কে লইবে এই দীনের তত্ব? 

কেমনে আমার মরম বেদন। 

বাজিবে তা'দের প্রাণে! 
করিক়্াছে তাই-_বঞ্চিত মোরে 

কুপা-কট:ক্ষ দানে। 
«প্রতিবেশ্থী তা'রা--বড় আপনার-_ 

তা'রা যে আমার ভাই" 
শুনি” সেই বাণী? বড়ই আশায় 

গিয়াছিনু হায় তাই! 
হীন আবেদন হয়েছে বিফল, 
স্থল মোর আখি-ভর] জল; 

ঘুবিয়াছি আমি ছয়ারে ছয়ারে, 
চেয়েছি সবার ঠাঁই, 

ক্ধিতে বিদরে,.কাতর পরাণ 
“কিছুই যে পাই নাই'। 

রহুক তাহার। ভোজনানন্দে, 
করুক সুপেষ় পান, 
কিসের দুঃখ ? আমি নিধন-_ 

তাহারা যে ধনবান ; 
আহার অভাবে যদি মারা বাই 
'তাঃদের তাহাতে লাত ক্ষতি নাই; 

থে থাক'তা'রা--তা'দের বদন 
যেন নাহি হয় ম্লান, 

দীনের রোদনে তাহাদের হাসি 
শুকা'ওন। ভগবান ! জীমুণালচন্্র চটোপাধ্যায়। 
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বন্ধু। 
» (১) 

একে একে বন্ধুগণ পথে ছেড়ে যায়, 

.. কেবা বন্ধু নাহি হারায়েছে? 
এ হেন প্রণক়-ডোর নাহি এ ভুবনে 

ছিন্ন যাহা হেথা না হয়েছে! 

এ নশ্বর বসুন্ধরা হইত দ্যপি 

চির তরে বিশ্রাম-আগার) 

মোদের মরণ কিংবা জীবন, কিছুই 

হত না কে। প্রীতির আধার। 

(২) 

কানের অনস্ত গতি পশ্চাতে ফেলিয়া, 

মরণের রাজত্ব-উপরে $-- 

বিরাজিছে এক দিব্য পবি্র' প্রদেশ 

_ীফে যথ। প্রাণ-এনাহি মরে; 
অথবা, ক্ষণিক বন্ছি গ্রীতি-প্রণয়ের 

থাকে যাহা হৃদয়-ভিতরে, 

_ বাহার স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র উঠিয়। স্বরগে 

প্রজ্লিত থাকে চিরতরে | 

(৩) 

এ বিশ্বের 'পরে এক মহা বিশ্ব আছে 

নাহি ঘটে বিচ্ছেদ যথায়। 

প্রণয়ের চিরস্তন মাধুরী মহিমা 

সাধু তরে র'য়েছে তথায় 7 

এ বিশ্বাস, মৃত্যু-যুখে পতন-উন্ুখ 

মরপ্রাণে আশা, শান্তি দ্যায় 1" : 
পরিবর্তি নরে নিয়ে বীয়'! 

(৪). 
এ রূপে নক্ষত্র পর নক্ষত্র লুকায়,_ 

ক্রঘ ক্রমে সব চলে? যা! 
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এরূপে প্রভাত ক্রমে ধীরে ধীরে আসি? 

সমুজ্জবল করেরে দিবায়? 
প্রথর রবির করে সেই তারাদল 

নাহি যায়-নাহি যায় চলে: 

নুকায়িত রাখে তা'রা৷ নিজেদের দেহ 
শ্বরগের আলোক অঞ্চলে! , 

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবত্তী ! 

আনি ১2 

গান। 
দেখবে হামামায়ের খেলা । 

করেছে ঘর, কি যনোহর, চন্দ্রস্্য তারার মেল! ॥ 

বালীর ভিতর ছবি একে, অশ্বথ গাছ রেখেছে চেকে। 

ডাল গু'ড়ি শিকড় থেকে, ফুলটি ফোটা, ফলটি ফলা-_ 

(আবার ) ফলের ভিতর বিচির মিছিল, 
এর খাট্চে আপন আপন পালা ॥ ' 

গড় ছে পুতুল দিচ্ছে ছেড়ে, নাচ. ছে এটা ওটায় বেড়ে, 

কেউ বা কাকেও ধর্ছে তেড়ে, কেউ বা কাঁকেও মার্ছে ঠেলা- 

এর! হেসে মরে কার পেলে, 

যত কানা হাস্বার বেলা ॥ 

কাঠের ছেলে মাটির মেয়ে, ধুমধাষেতে দিচ্ছে বিয়ে, 
একবার হিরা মাণিক গায়ে একবার কাধে ভিক্ষার ঝোল!। 

একবার ভুবন-ভোপান রূপ-. 

ফিরেই ছাই"আব মাঁটির চেল! ॥ 
এক্দ্িকেতে যুণ্ড অসি, ভয়ঙ্করী সর্ধনাশী, 
আর দিকেতে বর অভয়, জননীর মাধুরি লীলা--- 

দেব। কয় মার করালী রূপ, 

(কেবল) ছেলে'কোলে নেবার ছল] ॥ 

| জ্রীদেবেন্্রনাথ বনু দাস! 
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রুষ্জভক্তি রসকদন্ব। (৭) 
অথ মানশৃন্ততা | গোবিন্দ সেবায় অনুরাগ ॥ 

দানশূন্ত এ বিধান, াপনাতে হীন জ্ঞান বথা। 
, কৃষ্ণরুতি গৌরব তেজিঞা 

পধ্যটন ঘরে ঘরে, অকিঞ্চন প্রায় ফিরে, * 

আত্মগুপ্ডি মহৎ হইঞ] ? 
তাহ। ভগীরথে সাখি, পুরাণে বেকত 

“দেখি? 

য্ানশুগ্ত অভীষ্ট পাগিঞা ॥ 

কষে মতি করি নষ্ট, অন্তকর্দে 
অনাবিষ্ট, 

নীচে বনে নরাধিপ হেঞা ॥ 
যথা পান্ে। 

হবো রূতিং বহন্েষ নরেক্দ্রানাং . 

শিখামণিঃ। 

ভিক্ষা মটনরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ 

অথ আশাবন্ধঃ। 

অশোবন্ধে। ভগবতঃ প্রাপ্তি সংভাবন। 

ৃ ূ দৃঢ় । 

কষ্ণপ্রাপ্তি এ বাসনা, আশা বন্ধ 

অন্য কম্ম করিঞ।,তেজন। 

যোগযাগ ক্রয়! ধন্ম। অন্ত শুভাস্ভ 

কর্ম, 

বর্ণাশ্রমে যে সব কারণ ॥ 

যতিত্ব দ্বিজত্ব ক্ষোত, ছাড়ি বর্গপদে 
লোভ 

উশথ্ধ্য বাঁসন। করি ত্যাগ। 
সেই বৃন্দাবন পতি, কবে হবে মোর 

গতি, 

ন প্রেম শ্রবণার্দি ভক্তিরপি বা 
'যোগোহথব। বৈষ্ণব ইতি 

অথ সমুংক1। 
সুমুখকা নিজাভীস্ট লাভায় গুরু- 

| লব্ধত। 
কহ কৃষ্ণ দরশন, কবে পাব বৃন্দাবন, 

সমুংক্। এছে অভিলাষ । 
ননোর নন্দন হরি, দেখিব নয়ন ভরি, 

মুরলিবদন ছ্ববিলাস ॥ 

রসের নাগর কান, নব জলধর তনু, 
_ স্পীতবাসা ত্রিভঙগী সুন্দর । 

যমুনা পুলিন বনে, গোবৎস বালক 

ৃ সনে, 
ভুবন-মোহন নটবর ॥ 

অথিল জনের বন্ধু, পূর্ণপ্রেম সুধ। সিদ্ধ, 

রসময় কিশোর মোহন । 

ক্ষণ অদশনে ক্রুটি, মানি কত ধুগ 
| কোটি, 

সমুৎক৷ করিতে দর্শন ॥ 

আথ নামগানে রচিঃ |” 

কোনজন আসি কয়, শুন শ্!ম রসময়, 
তআনুরাগে রসিঞ্া একলা ॥ 

সদ] কুষ নাম গানে, আনন্দিত হেঞ 

& মনে, 

অন্য কন্মে,নাহি রুচি আর ।. 

নাম গানে সদামতি, , নামাননে? করে 
পাতি, 



৫৫৮ 

ক নাম করয়ে প্রচার ॥ 

অথ তদ্গুণাখ্যানে আসভিঃ। . 

মাধুর্যে মাধুরী অতি, কিশোর শ্তাম 

্ মুরতি, 

* অনঙ্গ লজ্জিত দেখি কায়। 

সেইরূপ দরশনে, আসক্তি বারে রাজি. 
দিনে, 

কহ জানি কি করি উপায় ॥' 

মন্মথ-মথন তনু। সেই রসময় বিন, 
অন্য কিছু নাহি তায় চিত 

কহনা উপায় মোরে, জিজ্ঞাসিয়ে সভা 

ৃ কারে, 

পাব কুষ্ণ কোন্ সমীহিতে ॥ 

ত্রিতঙ্গ ভঙ্জিম ছান্দ কপালে ঢদন' 

চান্দ, 
অলক! কুস্তল শোভে ভালে। 

জলদে বিজুরি খটা, পীতবসন ছটা, 

বকর্পাতি দুকুতার মালে ॥ 

কর্ণেতে কুস্তল দোলে? নাসাতে মুকুত। 

হেলে, 

অবতংস শোতে শিখি পাখ!। 

সিংহ জিনি কটিদেশ' ভুবন মোহন . 
ূ বেশ 

ধ্বজ বনজ পদানুজ রেখা ॥ | 

কত সুধাময় হাসি'অধরে পুরয়ে বাশী, 

পাষাণ দ্রবই যার শ্বরে। 

কি হেল আন্চরধ্য চিতে, নারি প্রাণ 
সংবরিতে, 

কি করিল সেই শ্তাম যোরে। 

খা 

বানুভৃমি। 

মাধুধ্যাদপি ষধুরং মন্সথ তাতস্য কি 

[ ৪র্থবর্ধ। 

মপি কৈশোরং ইত্যাদিঃ। 

অথ তদ্বসতিহথলে শ্রীতিঃ। 

কবে দশা হবে এই, পাব বৃন্ধাবনে' 

. সেই; 
বসতি করিব কুঞ্জবনে। 

তাহাতে. ঘাদশ বন, করিব সে ভ্রমণ, 

বিলসিব যমুন। পুলিনে ॥ 

হেন দশ। হবে জানি,নয়ন গোচর পুনি 

মদন গোপাল ৮গাপীনাথ। 

গোবিন্দ দর্শন মোর, নয়নের গোচর 
কবে হবে তক্জগণ সাথ॥ 

ত্রজেতে বসতি করি, অঞ্জলি অঞ্জলি 

| | পুরিঃ 

পিব কবে যমুনার নীর। 

হেন দশা মোর হবে, মাধুকরি মাগি 

কবে, 

. খাইয়া পালিব এ শরীর। 

বনে বনে ভ্রমিঞা, আনন্দিত মন 

হ্যা 

বিহার দেখিব স্থানে স্থানে। 

ব্রণ ধুলি লঞ। গায়; আনন্দিত 

হেঞ] তায়, 

কক্ষ বাদ) করি ক্ষণে কণে। 

সাধুজন সমাগষে, যমুন। পুলিন বনে, 

উচ্চগান তাগুব পুরিব। 
নন্দীশ্বর গোকুল-পুরি, তথ গোবর্ধন 

গিরি। 

বসতি করিঞ্। তরমিব। 
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বংশীবট তলে বাস, সদা যার অথ তঞ্জ প্রতিবিশ্বঃ 

অভিলাষ, চতুর্বর্গ ফলাকাজ্ফী রাগী যেবাজন। 
ইহ! রহি নাহি ভায় আন, তাহা সভার কতু ধদি ভক্ত সঙ্গ হন ॥ 

তাবাস্থুর চিহ্ন তাঁহে, এরূপ দেখিবে ভক্ত হৃদি ভাব চন্্র করিএণ উদয়। 
যাহে ,সেই চন্ত্রেরু ছায়। তাহে প্রবেশয় ॥ 

এ নয়নানন্দ দাস গান, যুমুক্ষু গুভৃতির দেহে পুলকাদি দর্শন 
এই ভাবাঙ্ছুর যার দেহে হয়ে জীনি। প্রতিবিদ্ধ রত্যাতাস ভার নাম কন॥ 
তার কাছে ব্রঙ্গ স্থখ তুচ্ছ করি মানি,॥ যথা। , 
যোগী সিদ্ধ ভ্ঞানী,' কর্ম ধর্মী ষেই সব। কেধাঞ্চিৎ হৃদি তাবেন্দোঃ প্রতিবিদ 

মুমুক্ষ প্রস্ৃতি নহে ভাবের উত্তব॥ ও উদঞ্চতি। 

তুক্তি যুক্তি'কামীর* নহে তন্তি অভি- তন্তক্ত হন্তঃস্থস্য তৎসংসর্গ, প্রভাবতঃ 
লাষ। অথছায়া ॥ 

€ৈকছে ভাগবতী রুর্তি হইবে প্রকাশ ॥ 'কোন বাবিষয়ী জন কোন তাগ্াফলে। 

অতএব তাহ! সবে নুহ ভাবোদয়। 'শ্রীকূ্ণ মাধুর্য লীল! শুনে কোন ছলে ॥ 
তাপসাদির চিত্তকাঠিন্ত অতিশয় 4  কুষ্খপীল! মধুর রস শুনিতে শুনিতে । 
যথা টি পরম আবেশ হয় তাহা সভার চিতে ॥ 

ব্যক্তং মন্যণঠিবাস্তলক্ষ্াতে রতি- অশ্রপুলক হয় বিবয়ীর দেহে। 

লক্ষণং। ভাবচ্ছায়। নাম বলি তাহাকারে কছে॥ 

ুতুক্ষু প্রতৃতি নাঞ্চেছুবেদেষ! রতি নুহি ॥ এইত কহিল ভাবাভান ছুই নাম। 
তবে যার্ঘ কোন'জন মুমুক্ু প্রত্ৃতি। 'গ্রতিবিত্ব আর ছায়া রতি অভিধান ॥ 
কিন্বা ভোগাতিলাধী কিন্বা কোন সেই ভাকাভাস হয় ছুস্ব বিনাশন। 

যতী॥ অতিভাগ্যে পুণ্যবস্ত লভে কোনজন। 

ভাগ্যক্রমে মদ্তক্তজনের সঙ্গ হয়ে। কৃষ্ণতক্ত জনের যদি তাহে কৃপা হয়। 

্ীকুষণ মাধূর্ধা-লীলা শ্রবণ করয়ে ॥ সেই তাবাভাস পুন ভাব তুল্য হয়। 
শ্রবণাদ্দি অনুসারে দেহে উপজয়ে। যথা 
ভাবাভাস বলিঞ] তাহার নাম কছে॥ হরি প্রিয় জনস্যৈব প্রসাদ ভরলা ভতঃ । 
সেই ভাবাগাস হয় দ্বিবিধ লক্ষণ । ভাবাতাসোহপি সহস! ভাবত্ব মুপ* 

প্র তিবি তথা ভাবচ্ছায়া নাম কন।॥ গচ্ছতি ॥ 

প্রতিবিদ্ব তথ! চাক! রত্যাভাসো। সেই আতটুস ভাব অতাব হয় ক্ষণে । 
স্বিধামতঃ। অপরাধ করে যদি বৈষ্বের স্থানে ॥ 
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,কৃষ্ণ-পক্ষের চত্র যেন দিনে দিনে 

| ক্ষয়। 

তৈছে আভাস ক্ষয় দিনে দিনে হয় ॥ 
সাধু-দদ যদি হয় বৈষ্ণব করুপা। 

,সেইত আভাস ভাব হয় ভাবোপম। ॥। 

'গুরুপক্ষ চন্দ্র রায় বাড়ে দিনে দিনে। 
অতএব সাবধান হবে ভক্ত স্থানে ৃ 

যথ।। 1 

তম্মিম্নেবাপরাধেন ভাবাঙা স্যেপ্যনুত্বমঃ 

ক্রমেণ ক্ষয়মায়াতি খস্থঃ পূর্ণ শশী যথা ॥ 

তাবোপাভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেঠাপরা- 

| ধতঃ। 

ইত্যাদি ॥ 

সাধন তঙ্জন বিন অকম্মাৎ বী়্। 

ভাৰ উৎপন্ন হয় গাঢ় পরচার। £ 

প্র।ক্তন সাধন ফল জানিহ নিশ্চয়। 

কিম্বা কষ্খের কৃপায় গাঢ় ভাবোদয় ॥ 

যথ! ! 

সাধনেন বিন! বন্দিন্ন কন্ম।ভাবলক্ষ্যতে। 

বিশ্স্থগিত মন্ত্রেব গ্রাগ্ভবীয়ং সুসাধনং 
ইত্যাদি 

কুষ্ণতক্তে তাবযুক্ত যে ভাঁবকগণ। -. ' 
তার যদি দৈবে কোন হয় বিঘটন। 

আচার বিচার তার কিছু না দৃষিবে। 

সর্ধদ! কৃতার্থ তার! নিশ্চয় জানিবে ॥ 
ধে জন! করই ভাই ভাবক নিনন। 
সেইত পাষণ্তী হয় প্রভুর বিড়ম্বন ॥ 
য্থ। | 

জনে চে জ্জাতে ভাবে ইপিবৈগুণ্যমিব 
1. দৃম্ততে | 

বীরভূমি | [ ৪র্ঘ বর্ধ 

কার্ধ্যা ভথাপি নাহয় কৃতার্থঃ সব্ব- 

থেবসঃ ॥ ॥ 

যগ] নারসিংহে ॥ 

, ভগবতি চ হরাবনন্য চেতাকুশ মলিনো 

ইপি বিরাজতে মনুষাঃ | 

নহি শশ কলুষচ্ছবিঃ কদাচিভিমির! 

পরাতবতা মুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ 
,এইত কহিল ভাবভক্তি নিরূপণ 
এবে 'কহি 'গ্রেমভকি স্বরূপ লক্ষণ ॥ 

অথ প্রেমভক্তি লক্ষণং ৷ 

কষে গাড় রঠি হতে 'উপজে প্রেম- 

ধন। 
ভক্তিরস আশ্বাপনে স্বরূপ লক্ষণ ॥ 

প্রেমের প্রথম ন্ভাব.তটস্থ লক্ষণ। ৷ 

ভব পরিপূর্ণ ছেলে হয় ভক্তি প্রেম ॥ 
কৃষের স্বরূপ শক্তি শুদ্ধ সত্ব নাম। 

শুদ্ধ সত্ব বিশেবাত্মা ভাব ভক্ঞ্যাখ্যান ॥ 

(সই ভাব সান্দ্রাতা। নিবিড়াত্মা। হন। 

হ্বরূপ লক্ষণ। এই প্রেম নাম কন॥ 

প্রেম রূপ মমতা! সদাই কৃষ্ণ সাথে। 
অন্য মমত| কতু নাহি দেখি তাথে॥ 
অহৈতুক মমতা কৃষ্ণেতে সদ! যেই। 

ভীম্ম প্রভৃতি কহেন প্রেম ভক্তি সেই। 
যথা-. 

সম্যত্মস্থনিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াক্কিতঃ। 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাস্ম। বুধৈঃ 

প্রেমা নিগদ্যতে। 

পঞ্চরাত্রে যথা । 

অনন্য মমত! বিষ মমত| প্রেম . 

সঙ্গত] 



বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 
ফুান্তন, ১৩২১। 

ভারতীয় দশন। 
( বর্দমানে বঙ্গীয়-স1হিত্য-সম্মিলনের দর্শনব্ভাগের সভাপতি 

শ্রীযুক্ত হীরেক্ন্াথ দন্ত মহাশয়ের মতিভাষণ ) 

] 'দর্শন শব্দের নিরুক্ত | 

জীমন মধবাচার্য ্বকৃত “মব্বদর্শনসংগ্রহে' চার্বাক দর্শন হইতে আরস্গত 

করিয়। পর পর ১৫টি দর্শনের পরিচয় দিয়! গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন £--- , 

ইতঃ পরং সর্দদর্শন-শিরোমণিকুতং শাঙ্করদর্ণনমন্তত্, লিখিতম্ ইত্যত্র 

উপেক্ষিতমিতি। রী 

শাহ্কর দর্শন? সমস্ত দর্শনশাস্ট্রের শিরোমণি কি না, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই 
মততেদ হইবে । কিন্তু ধর সঙ্গ সশ্রতি আমীদের আলোচ্য নহে ! আমা 

দিগের জিজ্ঞাসা বিষয় এই থে, মাধবাচার্ধ্য যে এস্বলে পারিভাষিক অর্থে 
দশন শবের প্রয়োগ করিলেন, ইহার মূল কোথায়? 

আর্ধ্যজাতির আদিম গ্রস্ত বেদ। সংহিতাভাগের পদ্বস্চীর সাহায্যে 

জানা যায় যে, কেবল একবার মাত্র খগবেদে “দর্শন” শব প্রযুক্ত হইয়াছে। 

যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ধববেদে দর্শন শব্দের আঁদে প্রয়োগ নাই । 

পণ্তং ন নষ্ট ইব দর্শনীয় বিফাপ বং দদগু বিখুকায়ং।-_-ধগ বেদ, 
১/১১৬।২৩। 

এখানে “দর্শনায়” পদের অর্থ “দেখিবার নিমিত্ত”? | বেদের সংহিতভাগে 

“দর্শন” শবের বহু স্থলে প্রয়োগ আছে।* তাহার অর্থ_- “দর্শনীয়” | 

স দর্শত শ্রীরতিথিগৃহে গৃহে ।--১1৯১।২ | 

খকু সংহিতায় “দর্শন? শব্দ যে অর্থে এ্রধুক্ত হইয়াছে, াহাই ইহার 

মৌলিক অর্থ। এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ধন্নিয়াছেন £ 
দর্শনায় চক্ষুঃ।--৮1১২ 

গর্ভ-উপনিষদ্ হইতে আমর] জানিয়াছি £-- 



৫৬২ বীরভূমি। , [ ৪র্থ বধ। 

দর্শনাগ্রী ঝপাণাং করোতি । গর্ভ) ৫। 

“দৃশ্তুতি অনেন” এই বু/ৎপত্তিতে যদ্দার] দর্শন কর! যায়, (সই চক্ষুকে 
দর্শন? বর" স্বাভাবিক । উপনিষদ বলেন 2 * 

মনোহস্য দৈবং চক্থুঃ |-_-ছা, ৮১২৫ 

র্থাৎ 'মন মানবের দৈরচক্ষু । এই দৈব চক্ষুর দ্বারা যে দর্শন নিষ্পন্ন হয়, 

তাহাকেও “দর্শন' বল! অসঙ্গত নহে। চর্মক্ষু নয়ন যেমন ভ্রমপ্রমা উভধ্নই 

“ দর্শন করে, দৈব চক্ষু মনও সেইরূপ মিথ্য। দৃষ্টি,ও সম্যক দর্শন উভয়ই করির়। 

থাকে। অতএব 'দর্শন* শব্দের এই অর্থসম্প্রসার অবৈধ নহে। পাতঞ্জল 

সত্রের ব্যাসতাষ্যে এই আবে “দর্শন” শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
বন্তসাম্যেৎপি অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মুঢ় জ্ঞানং সম্যগ. দর্শনাপেক্ষং 

তত এব সাধ্যস্থা জ্ঞানম।. রা 

পালী ত্রিগিটকেও এ ভাবে সমাক্ দর্শনের প্রয়োগ দুষ্ট হয় । শ্রীশঙ্ষরাচার্্যও 
লিখিয়াছেন £- 

যে তু নির্ধন্ধং কুর্বন্তি তে বেদাস্তার্থং বাধমানা শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ, 

দর্শনমেব বাধন্তে ।-_-১1৪।২২ সুত্রের শঙ্করভাষ্য। * 

শঙ্করের বহুপূর্বববর্তা পঞ্চশ্রিখাচার্ধ্য সুত্র করিয়াছিলেন £__ 
একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দীর্শনম্। 

এখানে “দর্শন শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নাই। দর্শনশান্্র বলিলে 

যাহ! বুঝায়, “দার্শনিক শবের সহিত যে অর্থ জড়িত, দর্শন, শবের এই 
পারিভাষিক অর্থ কোথা হইতে আগিল ? 

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদে একপ পারিভাধিক অর্থে 
“দর্শন” শবের প্রয়োগ দৃষ্ট'হয় না| . স্থঝাকারে যে বড়দর্শন আমাদের দেশে 
এখন প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার "মধ্যেও পারিভাষিক অর্থে দর্শন? শব্দের 
প্রয়োগ পাওয়া যায় না। ব্রন্গস্থত্রে (যাহাকে বেদান্ত দর্শন? বলে) কয়েক 

বার “দর্শন, শবের প্রয়োগ আছে বটে, কস্ত তাহার অর্থ $০12171103010170” 

নহে। তবে “দর্শন? শব্দের এই পারিভাবিক অর্থ কোথা হইতে আসিল ? 

মাধবাচর্ধ্য যখন “সর্ববদর্শনসংগ্রহ” রচনা করেন, তখন “দর্শন” শব 

নিষ্ষপটে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন ২-_ 

জীমৎসামন ছুগ্ধান্ধি কৌন্তভেন মহেজসা 
ক্রিয়তে মাঁধবাচার্যেণ সর্ধবদর্শনসংগ্রতঃ ॥ 



১১শ সংখ্য!। ] ভারতীয় দর্শন। ৫৬৩ 

তাহার পূর্বববস্তা সর্ববসিদ্ধীত্তসংগ্রহেও *( যাহ শ্রীশক্করাচার্য্যের নামে 
প্রচলিত ) “দর্শন” শব্ধের 1১111930177” অর্থ বিষ্পষ্ট। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার, 

লোকায়তিক, আর্ত, বৌদ্ধ, টৈশেষিক, নৈয়া্িক, প্রতাকর, ত্র, সাংখ্য, 

পতঞ্চলি, বেদব্যাস ও,বেদাস্ত-_-একমদশ পক্ষ বা দার্শনিক মতের পরিচয় 

দিয়ছেন। এই সংগ্রহ্-গ্রন্থ ভাষ্যকার, শ্রীশঙ্করাটরার্যোর বিরচিত কিন্দা সে 

কিয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্ত শঙ্ষরাচার্যের সময়ে «দর্শন . 
শব্দ যে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইত, ইহা নিঃসংশয়। কার, আমরা 

দেখিতে পাই, খক্করাচার্য্য বেদান্তকে উপনিষদ দর্শন বলিয়াছেন £-- 

তম্মাৎ অনতিশক্কনীয়ম্ ইদং উপনিষদং' দর্শনম্, ইতি।-_-২।১৩৭ ব্রহ্গস্থত্র 

শঙ্করাচার্ধ্য । 

তিনি অন্তত্র লিখিয়াছেন__ 

বেদান্তবাক্যানি ৯ ব্যাচঙ্গাণৈঃ ৮৪ প্রতি্ষাতৃতানি সাংখযাদি 

দশনানি নিরাকরণীয়ানি। 

ৃষ্টের পূর্ববর্তী ভীঁস কবি প্রতিমা নঃটকে রাবণের যুখে এই কথ 

খলিয়াছেন +-- * 

ভোঃ কাগ্তপগোক্রোন্মি ৯ সাঙ্গোপাঙ্গং ঠেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্মশাস্ত্ং 

মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং বাহৃণগত/ম্ অর্থশান্ত্রং মেধাতিথেঃ ্ভায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং 

শাদ্ধকন্নং চ। 

এখানে আমরা মাহেশ্বর যোগশান্ত্র ও মেধাতিথির স্তায়শাস্ত্রের উল্লেখ 

পাইলাম--কিন্ত দর্শন পনের প্রয়্গ পাইলাম না। কৌটিল্য সম্ভবতঃ 

শাসের কিছু পূর্ববন্তা। তিনি প্রান ২৩০* বৎসরের লোক। কৌটিল্য 

চতুর্বিধ বিদ্যার উল্লেখ করিয়। 

আরব্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দগ্ডনীতিশ্টেতি” বিদঃ * * চতআ এব বিদ্যা 

ইতি কৌটিল্যঃ। | 

সাংখ্যং বোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীশ্চিকী__জনীক্ষিকী ত্রিবিধ, সাংখ্য, 

বোগ ও লৌকাগূত__এই ক্রিবিধ দর্শনের উদ্লেখ করিয়াছেন। এখানেও 

দর্শন শের প্রয়োগ পাওয়া গেল না তথাঁদপি আমীক্ষিকীর এই বিভাগ 

দেখিয়া, বেদাস্ত মীমাংসা নায় ও বৈশেষিক সে "সময়ে প্রচলিত ছিল নাঁ_ 

এবপ দিদ্ধীস্ত সমীচীন হইবে না। কারণ, বেদান্ত ও মীমাংস! প্রয়ীর অন্তর্গত 

এবং স্তায় খৈশেধিক হয়ত কৌটিল্যের দৃষ্টিতে লোকারতের' অন্তভ-্ত। 



৫৬৪ বারভূমি। [৪খ বর্ধ। 

রামায়ণ বিদ্যাকে তিন ভাগে ধবতক্ত করিয়াছেন £-_ 

অষ্টবর্গং ভতিবর্গঞ্চ বিদ্যান্তিআ্রশ্চ রাঘব ।-_-২।১০০০/৬৮ 

এই তিন বিদ্যা_ত্রয়ী, বার্ত। ও দগ্ডনীতি । কারণ আহ্বীক্ষিকী রামায়ণের 

মতে বিদ্যার উচ্চ নামের অধিকারী নহে« | 

ুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদত্তি তে ।--২1১০০।৩৯ 

রামারণে দেখিতে পাই, রাম ভর্তকে সতর্ক করিতেছেন'ঃ-. 

কচ্চিন্ু লোকায়তিকান্ ব্রাঙ্গণান্ তাত সেরতে। 

অতএব লোকারত আলোচনার যোগা নহে। কিন্তু বার্ড! ও ৪ দরগুনীতি? 

বঙভায়াং সান্প্রতং তাত! লোকোয়ং সুখমেধতে ।--অযোধ্যা |১০০1৪৭ 

যা্জ। দণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোণী সদ্ধিবি গ্রহোঁ। 

কচ্চিদ্ এতান্ মহ প্রাজ্ঞ! যথাবদ্ অস্কমন্যসে ॥-_অযে[ধ্যা,১ ১ ০০1৭০ 

তাস কৰি মহাভারতের আখ্যানবন্ত অবগ্ষন 'কবিয়া “কয়েকখানি নাটক 

ধচনা করিয়াছেন। কোৌটিল্যও মহাভারতের সাহত পরিচিত ছিলেন। 
এই মহাভারতে সাংখ্য, যোগ, বেদ, পাশ্তপত ৬ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ 

দুষ্ট হয় ২-- এ | 

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদঃ গাণ্ডপতং তথা। 
জ্ঞানান্তে নি রাজধে বিদ্ধি নানাম তখনি বৈ ॥ 

সাংথযস্য বক্তা কপিল? পরমর্ষি: স উচ্যতে। 

[হরণ্যগভো। যোগণ্য বেত নান্তঃ পুরাতনঃ | 

অপান্তপতমাশ্চৈব বেদাচাধ্যঃ স উচ্যতে। 
প্রাচীনগভং তমুিং প্রবদস্তীহ কেচন । 

উমাপতিত তপতিঃ শ্রীকগ্ে ব্রঙ্ষণঃ স্ৃতঃ। 

উক্তবানিদরণবাগ্রো জ্ঞ।নং পাঁশুপতং শিবঃ। 

পাঞ্চরাজ্স্ত মহ) বেত তু ভগবান্ স্বমমূ। 

_-শাস্তিপর্ব--৩৪৯।৬৪-_:৬৮ 
আঁধকন্ত দেখ! বার যে, মহাভারতকার শন শব্দ পারিভাষিক অর্থে 

প্রয়োগ কাঁরয়াছেন 8 2 

এতদ্ আহু মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোঞ্ষদণনং। _শাস্তিপর্ব--৩৯০৫ 
বোগদর্শনমেতাবং উক্তং তে তববতো ময় 

সাংখাজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান ধশনম্।_-£ী ৩০৬।২৬, 



১১শ সংখ্যা। ] ভারতীয় দর্শন । ৫৬৫ 

সাংখ্য দর্শনমেতাবদ্ উত্তং তে নৃপনভুমু।--&ঁ ৩০৭1১ 

এই কয়েকটি শ্লোক শাপগ্তিপব্বের অন্তর্গত। মহ1]ভারতের এই অংশের 

এমুংক্রম নির্ধারণ করা হুর; সেই জঙ্ত 'দর্শন' শব্দের" এই প্রয়োগ দেখিয়া 

কোন নিশ্চিত.সিদ্ধান্বে, উপনীত হওয়া বায় না। সুতরাং আমর] "দর্শন? 
শব্দের নিরুক্ত নির্ধারণ করিতে অক্ষম । 

* প্রাচীন ভারপ্তবর্ষে উপসন্ন শিষ্যকে) নির্জনে গুক্ যে রহ্স্থা উপদেশ, 

দিতেন, তাহাকে প্রম্চীনের! উপনিষদ হলিজেন, * এ সকল রহস্ত উপদেশ 

(গুহ। আদেবাঃ) সংক্ষিপ্ত 'শ্তত্রের আকারে রক্ষিত হইত। ইহাদিগের 

সাধারণ নাম ছিল উপনিষদ । “তন, 'তঈজলান্, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। 

পরবস্তাঁ-কালে এ সমন্ত্ *রহুস্ঠ উপদেশ যে- -পুস্তকে গ্রধিত হইল, তাহার, 

নাম 'হইল উপনিষদ । “উপনিবদ্” শব্দের এই, নিরুক্তে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। ক্ষিপ্ত “দর্শন' শব্দের নিরুক্ত তমসাচ্ছন্ন । এই অন্ধকারে 

পথনি্ণয়ের জন্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ অসঙ্গত ঘহে। ৰ 

দর্শন সর্বতোমুখ সত্যের এক মুখ দর্শন | 

প্রাচীনের। সত্যের সার্বঢুভীম্র স্বীকার কি তাহারা জানিতেন, 

সত্য সর্বতোমুখ। সত্যেরণ্সার্ঘভৌম ভাবের যে শাবাংশ যে খধি অন্ভূতি 
করিয়াছেন, সত্যের সর্ববতোষুখ স্বরূপের যে মুখ ষাহার মানসদৃষ্টির গোচর 

হইয়াছে, তাহাই তাহার “দর্শন? । সত্য হুধ্যের শুভ্র জ্যোতিঃ, তাহ সধ্ববণের 
সদধয়ে গঠিত। ঘে বর্ণ যাহার চক্ষুতে যে গরিমাণে প্রতিফণিত হইয়াছে, 

তাহাই তাহার “দর্শন? । 
পত্যং জ্ঞানমূ্ অনন্তং বন্ধ । ৃ 

সত্যন্বরূপ ব্রদ্ধ হইতে বিদ্যার যে শবপুল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, কোন 
এক খাতে তাহার সংকুলান হইতে পারে না। হিমালয়ের জলধারার 

গাঁ তাহা নানা নদনধীর মধ্য দিয়+ সাগরে অভিমুখে প্রবাহিত হয়। 

ইহাবুই জন্য প্রস্থান তেদ ; ইহারই শুন্য দার্শনিক মভান্তর। শ্গরাচার্ষ্যের 

নামে প্রচলিত সব্বসিদ্ধা গসংগ্রহের নম্র 'ক্লোকে যেন এই*তব্বের ইঙ্গিত 

পাওয়া যায় ৪ 

| বাদিতিদ ণনৈঃ স্পোদৃ্ততে বন্রনেকধা। 

বেদাস্তবেদ্য১ রঙ্গেখমে কবূপমুপাল্সহে ॥ 



৫৬৬ ধীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 

অর্থাৎ, “বেদী গু-বেদ্য একরূপ যে ব্রহ্মকে বিবাদকারাী দর্শনসমূহ অনেক- 
রূপ দেখে, তাহাকে উপাসনা করি ।” 

সত্যও 'একরূপ। ভ্গনবিজ্ঞানের উপরিতন যে প্রজ্ঞান, সত্য সেই 
প্রজ্জানলন্ধ। বাদী বিবাদী দর্শনসশৃহ সেই সত্যকে অনেক রূপে দর্শন করে। 
কিন্তু দর্শন অনেক হইলেও থাহ। দৃপ্ত, বাহ সত্য, তাহা একই । 

ভিন্ন তিন দর্শনশান্্র যে সত্যের একদেশিক সাক্ষাৎকার, দাশর্নিকপ্রবর 
1বজ্ঞানন্চিক্ষু সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের উঞ্সোদবাতে এ কথা বর ইঙ্গিত করিয়াছেন $-_ 

তত্র * * শ্রুত্যবিরোধনীরুপগত্তী: যড়াধ্যারীরূপেণ বিবেকশাস্ত্ে 

কপিণমৃত্তির্ভগবান্ উপদিদেশ |. নগ্গ' শ্ায়বৈশেষিকাত্যাম অপি এতেঘর্থেবু 
নায়ঃ প্রদর্শিত ইতি তাত্যামস্ত গতার্থত্বং গাঁগুণনি-গুণত্বাদিবিরদ্ধরূপৈরাত্ম- 

সাধকতয়া তদ্যুক্তি ভির্র ত্যযুক্তীনাং বিরোধে নোভয়োরপি ছুর্ঘটং চ প্রামাণ্য- 

মিতি। মৈবম্ ব্যবহারিকপাগমার্থিকরূপূবিষয়ভেদেন' গতার্থত্ববিরোধয়ে!র 

ভাবাৎ।' ন্যায়বৈশেষিকাত্যাং হি লুখিদুঃখ্যাদ্যান্ুবাদতো। দেহাদিমাত্র 

বিবেকেনাত্মা প্রথম ভুমিকায়ামন্ধমাপি ত৫। একদা পরমন্থক্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ। 
তদীয়ং চ জ্ঞানং দেহাদ্যান্মতানিরসনেন ব্যবহারিকং, তত্বজ্ঞানং ভবত্যেব। 

* * তথা তদীয়মপি জ্ঞানম্পরবৈরাগ্যদ্বারা পরম্পরয়া মোক্ষসাধনং 
ভবত্যেব্তি। তৎ্জ্ঞানাপেক্ষয়াপি চ সাংখ্য জ্ঞানে পারযার্ধিকং পরবৈরাগ্য 

দ্বারা সাক্ষান্মোক্ষসাধনং চ ভবতি। * * ন্তায়বৈশেধিকা ভ্যামত্রাবিরোধে৷ 
তবতু। ব্রহ্মমীমাংসাধোগাভ্যাং তু বিবোধোহস্তেব। তাত্যাং নিত্যেশ্বর- 

সাধনাৎ। অন্র চেশ্বরস্ত প্রতিযিধ্যমানত্বাং। * * অন্বিনেব শাস্ত্রে ব্যবহারিক 

সৈবেশ্বরপ্রতিষেধন্তৈণর্ধ্য বৈরাগ্যাদ্যর্থমন্থুবার্ত্বৌচিত্যাৎ। বদি হি লোকায়তিক 

মৃতানুসারেশ নিত্ষেব্ধ্যং ন প্রতিষিধ্যেত তদ। পবিপূর্ণনিত্যনির্দোষৈষ্ব্ধয- 

দর্শনেন তত্র চিন্তাবেশতো _বিবেকাত্যাসনপ্রতিবন্ধঃ স্তাদিতি সাংখ্যাচারধ্যা- 

ণামাশয়ঃ। * * তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্ত 'দর্শনাস্তরেত্য উৎকর্ষং 

প্রতিপাদয়তি ৷ 'ন ত্বীশ্বরপ্রতিষেধাংশেপি ৷ * *কিঞ্চ ব্রহ্মমীমাংসায়। ঈশ্বর 

এব মুখ্যে! বিষয় উপক্রমা্রিতিরববৃতঃ। তত্রাংশে তন্ত বাধে শন্তন্তৈবা- 
প্রামাণ্যং । * * সাংখ্যশান্ত্স্ত, হু পুরুষার্থতৎসাধনপ্রকুতিপুরুষ বিবেকাবেব 
যুখ্যো বিষয় ইতীশ্বরপ্রতিষেধাংশ বাধেহপি নাপ্রামাণ্যং। * * তন্মাদত্যুপ- 
গমবাদ প্রৌডিবাদাদিনৈৰ ,সাংখ্যস্ত ব্যব্হাবিকেশ্বরপ্রতিষেধপরতয়। 

ব্রহ্মমীমাংসা যোগাভ্যাং সহ ন বিরোধ? । | 



১৯শ সংখ্যা । | ভারতীয় দর্শন। ৮ -৫৩৭ 

অর্থাৎ "এই সাংখ্যদর্শনে কপিলমুস্তিধারী' ভগবান বিবেক জ্ঞানের নিমিত্ত 

শ্রাতর অবিরোধী বিবিধ যুক্তির উপদেশ করিয্সছেন। আপত্তি হইতে 

পারে যে, শ্তায় ও বৈশেধিক দর্শনেও যখন ,এ সকল যুক্তি সবিশেষ প্রদর্শিত 

হইয়াছে তখন তাহাদিগের পুনধিবরণ নিশ্রয়োজন। বিশেষতঃ যখন তাহা- 

দিগের ,সহিত কলিলএমুত যুজির বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। কারণ, শ্ায় [ বৈশে- 
শিকের যুক্তি সগুণ-প্রতিপাক, কপিলের যুক্তি নলিগুণপর | অতএব উভয়" 

মত কখনই প্রামালিক হইতে পারে না। এ আপত্তির উত্তর এই যে, 

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ভেদ লক্ষ্য করিলে কপিলস্থঞ্জের পুনরুক্তি 
ও বিরোধ কিছুই থাকে না ৮, প্রথমেই পরম সুকগ্ষে কেহ প্রবেশ করিতে 

পারে না। এই হেতু ঠায় বৈশেধিক মগুণ ব্যবহারিক আত্মার প্রতিপাদর্ন 
করিয়াছেন এবং পেই আত্মাকে দেহাদি হইতে তিন্ন ও হুখছুঃথের আশ্রয়- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত কন্ধিয়াছেন'। অতএব ন্যায় বৈশেষিকের জ্ঞান পারমার্থিক 

ন] হইলেও ব্যবহারিক তন্বজ্ঞানরূপে সত্য । এবং তড্জারা অপর €বরাগ্য 

সিদ্ধ হয় বলিয়া, তাহা পরম্পরা মোক্ষ-সাঁধন। তাহার তুলনায় সাংখ্যজ্ঞান 

পারমণর্থিক জ্ঞান এবং পরবৈরাগ্য বার সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষসাধন । * * * 

আপত্তিকারী হয়ত বণিবেন্, আচ্ছা, গায় *ও বৈশেষিকের সহিত না হয় 

সাংখ্য মতের অবিরোধ স্বীকার করিলান কিন্ধ বেদান্ত ও ষোগের সহিত 

ইহার বিরোধ ত অপরিহাধ্য । কারণ, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী কিন্ত 

বেদান্ত ও যোগদর্শন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। এ আপত্তির উত্তর এই 

যে, সংখ্যদর্শনে প্রশ্বর্ধে টবরাগ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ ব্যবহৃত 

হইতেছে মাত্র | * যদ্দি সাংখ্যদর্শন লোকায়তিদ্িগের অনুকরণে নিত্য ্র্বর্ষ্যর 

প্রতিষেধ ন। করিতেন তাহা হইলে পরিপূর্ণ নিত্য নিদ্ধোষ প্রশখবর্য্য দর্শনে 

তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়। বিবেকাত্যাসের প্রর্তিবন্ধক হইতে পারিত। 
ইহাই ঈশ্বর প্রতিষেধে সাংখ্যাচার্ধ্যদিগের আভপ্রায়। * * ০ বিশেষত: 

'বেদাস্ত দর্শনে ঈশ্বরই আদ্যোপান্ত মুখ্য ১বিষয়। সেই অংশের বাধ হইলে 
শান্ই ত' অপ্রামাণিক হইয়] পড়ে। সাংখ্যশান্ত্রে কেবল পুরুষার্থ-সাধন 

প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞ।নই মুখ্য প্রতিপাদ্য । অতএব সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরপ্রতি- 

বেধাংশের বাধ হইলেও সাংখ্যমতের অপ্রামাণ্য হয় না! * * অতএব 

অত্যুপগৃমবাদ' ও প্রৌড়িবাদ অঙ্গীকার করিয়া সাংখ্যদর্শন থে ঈ্রেক 
ব্যবহারিক" প্রতিষেধ করিয়াছেন, তদ্দ্বার বেদান্ত ও যোগদর্শনের সহিত 



4৮৮৭ বীনভূমি | | ৪র্থ বর্ধ। 

ইহার বস্তঃ নিবোঁধ হয় নাই। 'করণ বেদাস্ত ও যোগ দর্শনে সেশ্বরবাঁর 

' পারমার্থিক, কিন্ত সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যবহা(রক মাত্র। 
তাহাই যদ্দি হয়, গবে দার্শনিকের! বাদী বিবাদীঞ আসন পরিত্যাগ করিয়। 

সত্যের মিলন-মন্দিরে সমবেত হইবেন না “কেন? বন্তত্ত ই সত্য সর্ববতোমুখ, 

সত্যকে ভিন্ন ভি দ্রিক হইতে দেখা,যায়। সকল বাদ'রই একথা স্মরণ 

' বাখ। উচিত। এক্ষেত্রে যিনি স্বম ভে প্রবদন করেন যিনি নান্দন্তি-বাদী-* 

তিনি নিশ্চয়ই অবিপন্চিৎ। , 
ষামিমাং পন্পিতাং বাঁচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ | 

প্রাচীন যুগে সমন্বয়ের চেগ।। 

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষম যে, যেপকল প্রাচীন দর্শনস্ত্রের .উপর ভিত্তি 
করিয়া,আনর। বাদ্র-বিবাদের পরিখ। রচনা করিয়াছি, সইসকল স্ত্রগরস্থের 

মধ্যেও বনৃস্থানে এই সমন্বয়ের তাব বিস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া বাস্ব। বল! 
বাহুল্য, এইসকল স্থত্র-গ্ন্ত বর্তমান আকারে নিবন্ধ হইবার পূর্বেও এ দেশের 
দার্শনিক-সমাজে দর্শনের মুখ্য* প্রতিপাদ্যসকল লইয়। যথেষ্ট মততেদ ছিল। 

বাদরায়ণের বর্গস্থুত্র (যাহার সহিত অন্ঠান্ত দর্শনা অপেক্ষা আমার কথক্চিং 

ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে) তাহার আলোচনায় দেখিয়াছি যে? ব্রহ্গস্থঞ্রকার 

বাদরায়ণ তীহার পূর্ববর্তী বা সমীপবস্তাঁ দার্শনিকদিগের শুধু মতবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে তাহাদিগের সমন্বয়৪ করিয়াছেন। 

্রহ্গস্থত্রে যেসকল বেদাত্তাচার্ধোর নাযোন্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা আশ্মরথ্য। 
ওড় চলোমি, কাঁঞ্চ গিনি কাশকৎস্সঃ, &জমিনিঃ বাদরি, _বাদরাঁয়ণ সম্ত্রমের 

সহিত তাহাদিগের মতের উপন্যাস করিয়াছেন এবং কয়েক-স্থলে ভাহাদিগের 

বিরোধী মতের সামগ্রস্ত বিধান করিয়াছেন । দৃষ্টান্তের দ্বার। এই কথা গ্রতিপন্ 
করিতেছি ।* ব্রহ্মছত্রের পাঠক অবগত আছেন যে, চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ 

পাদে বাদরায়ণ, যুক্ত জীবের শ্বর্ূপ ও ব্রশ্বধ্যের বিচার করিয়াছেন । 

ছাঁন্দোগ্য শ্রুতিতে উপদিঞ্ আছে'__ 

এষ সম্প্রদাদঃ অস্থাৎ শরীরাৎ সমুখার পরং ক্যোতিরুপসম্পদ) স্বেন বূপেণ 

অভিনিষ্পদ্যতে । 

“সেই জীন এই শরীর হইতে উখিত হইয়। পরুঙ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া 
স্ব-স্বরূপে অভিনিম্পন্ন হন।? 



১১শ সংখ্যা] ভারতীয় দর্শম। ৫৬৯ 

বাদরায়ণ স্তর করিয়াছেন যে, এ *শ্রুতিতে মুক্তির অবস্থা লাক্ষিত 

হর্য়াছে ৪. 

মপ্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ। 

৪. মুক্ত? প্রতিজ্ঞানাৎ*ব্রন্স্থত্র ৪। ৪1১-২ 

“(মুজ ) জীব শত্বার সহিত মিলিত হইয়া ,স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হণ 7 
জ্লাতার যে স্বরূপ, খন তাহারই আবিরাটী হয়।” 

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ্রহ্হত্র, 8188 

“সে অবস্থায় জীবের আত্মার' সহিত 'অবিভাগ । অভেদ) হয়। অর্থাৎ 

জীবে ও আত্মাতে তখন কোন তেদ থাকে না।” , 

'জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।” এই স্বরূপ কি প্রকার বাদবায়ণ অতঃপত্র-... 
তাহাই বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহ! ব্রাহ্মরূপ 
এবং ওড়লৌমির ফতে ইহ! চিন্মাত্র। 

ব্রান্মেণ জৈমিনিরুপন্তাস। দিভ্যঃ। 

চিতিতন্মাক্রেণ 'তদাস্মকত্বাদ্ ইতি ওঁ, লোমিঃ।- রক্ষহুতর 81৪.৫-৬ 

স্বম অস্য রূপং বাঙ্গন্ন অপহতপাপঅত্বার্ণদসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্বজত্বং 

স্বেশ্বরত্ব্চ তেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদীতে ইতি £জৈমিনিরাচার্ষ্যো মন্ততে 

চৈতন্তমেবতু তদ্যাত্বনঃ স্বরূপমিতি তন্সাত্রেণ স্বরূপেগাভিনিপ্পততিযু-ক্তা 

তন্মাৎ নিরস্তাশেষ প্রপঞ্চেন প্রসন্নেনাব্যপদেসশ্তেন বোধাত্মনাহভিনিম্পদ্যত ইতি 

ওড়লোমিরাচাধ্যে। মন্ততে | শঙ্কর-ভাষ্য। 
মর্থাৎ, “আচার্য্য জৈমিনি বলেন, যে, মুক্ত ব্রন্স্বরূপ ভুন। শ্রন্ম নিষ্পাপ, 

সত্য-সংকল্প, সত্যকাম, সর্ধবেশ্বর, সর্বজ্ঞ। মুক্ত'ও সেইরূপ হন। ওঁড়লোমি 

মাচার্ধয বলেন যে, চৈতন্য আত্মার স্বরূপ। অতএব মুজিবর শ্বরূপ চিন্মাত্র 

হওয়। উচিত। * * অতএব মো্ষেশ মস্ত প্রপঞ্চ তিরোছিত হইয়। জীব 

একান্ত প্রসন্ন ও অচিন্তা' চৈতন্যরূপে অবস্থিত হন? 

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন, 

এবমুপন্তাসাৎ পূর্বব-ভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ।_ ব্রন্দসথত্র। 8181৭ 

“মাত্ব! চিন্মাত্র হইলেও তাহার ব্রন্মরূপ ' হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, 

কারণ-_সুক্তের ব্রাহ্ম রশ্বর্যা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, । 

যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন" যে, মুক্তের সমস্ত এশ্বধ্যের প্রাপ্তি হয়; তিনি 
কামচার হন, তিনি ম্বরাট হন। ' 



৫৭০ বীরভূমি। [৪ বধ। 

সাপ্োতি স্বারাজযম্ * * তেবাং সর্বেষু লোকেষু কামচারে। ভবতি | * * 
, সংকল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুত্তিষ্স্তি । * * সর্বেইন্মৈ দেব। বলিমাহরন্তি। 

'তিনি স্বরাটু হন; তাহার সমস্ত লোকে 'ইচ্ছাগতি হয়। তাহার 
সংকরমাঞ্জে পিতৃগণ উপস্থিত হন। সমস্ত দেবতারা তাহার জন্য বলি 
আহবণ করেন, রব র নি 

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বূলিতেছেন ষে, মুজের' যে শব্ধ তাহ। 
'সংকল্পমাঞ্জে উপনীত হয়। , ০ 

সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ1-_তন্নত্র, 8181৮ 

অতএব তিনি অনন্তাধিপতি (স্বর, )হৃন। . 

.এ অবষ্ঠায় তাহার শরীর থাকে কি না? বাদি বলেন) থকে না; টজমিনি 

বলেন, থাকে । বাদরায়ণ উভয়মতের সামপ্রস্ত করিয়া বলিতেছেন যে, 
শরীরের খাক। না-থাকা।, মুক্তের ইচ্ছাধীন ৷ যদি শরীর থকে তবে জাগ্রতবৎ 

ভোগ হয়; বদি না থাকে, তবে'স্বপ্রবৎ ভোগ হয়। 
মভাবং বাঁদরিরাহহ্েব্ | ভাঁবং জৈমিনিবিকল্লাপননাৎ। দ্বাদশাহবৎ 

উভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ তন্বতাবে সন্ধবহুপপত্তেঃ ॥ ভাবে জাগ্রদ্ববৎ1-- 

ব্রহ্গস্থর্র ৪।.1১০-১৪ ! 

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যহ রচনা করিতে পান্েন এবং সেইসমন্ত দেহে 

অনুপ্রবেশ করিতে পারেন । 

প্রদীপবদ আবেশ স্তথা হি দর্শয়টি (--বন্বস্থত্র) 8181১৫ 

সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন 

স একধা ভবতি ত্রিধ1 ভবতি পঞ্চধ। সপ্তধা ।' 

“তিনি এক হন, তিন হন, প্লাঁচ হন, সাত হন!, 

ইহ দিগ্র্শন মাত্র । জীবের উৎক্রান্তি এবং ব্রহ্মলোকে উন্নীতি এবং 

জীব-ব্রঙ্গের ভেদাভেদ সন্বন্ধেও ব্রন্গস্ত্রে বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বিধানের 

চেষ্টা লক্ষিত হয়। 

কিন্ত বিরোধী'মতবাদের সমন্বপ্নসাধনের অত্যুজ্ল উদাহরণ ভগবদূগীতা | 
এ সম্বন্ধে আরম অগ্কঞ্র এইরূপ 'ঝিথিয়াছি)__ 

গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সমস ভারতবর্ষে 

মোক্ষলাভের জন্ত চারিটি বিতিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল! সেই 'মার্গচতুষ্টয়ের 
' নাম যথা রুমে-_ কর্ম, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে পথে 
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চগিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধনমার্গের সেই একমাত্র পথ, দ্বিতীম্ পথ 

নাই। জভগবান্ গীতা প্রচার করিয়। এঁসকপ বিজলি সাধনমার্দগের অপূর্বব* 
সমন্বয় বিধান করিয়াছেন? তাঠার ফলে দ্বেখা যায় যে, প্রয়াগে যেমন গা 

যযুনা! ও সরস্বতী পুণ। সঙ্গমে মিলিত হইয়া পতিতপাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত 

করিয়া মমদ্াতিমুনে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইরূপ গীতাতে কর্ম, জান, ধ্যান 

$ তক্তিরূপ মার্গচতৃষ্ট় অপূর্ব সময়ে সমন্বিত হইয্রা জগৎকে পরের করিয়া ' 
ভগবানের অভিমুখে প্রবাহিন্ত হইয়াছে। * এই সমন্বয়বাদ গীতার নিজস্ব_ 

শাস্ত্রের মার কোথাও এমন উজ্জ্বন ভাবে উপদেশ দেখ! যায় না। 

অতএব, কর, জ্ঞান, তক্ভি,ও ধ্যানের "সমন্বয় উপদেশ্ব দিয়া গীতা দেখাইয়াছেন 

যে, জীবের সম্পূর্ণ-বিকাশের জন্ত কেবল কর্খ, কেবল জ্ঞান, কেবল তাক্ত, 

কেবল ধ্যান যথেষ্ট নহে, জীবকে ব্রন্ষে বিকশিত করিতে হইলে. এ মা্গচতুক্টয়- 

কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত “করিতে হইবে । নতুব। মাত্মার আংশিক বিবশশমান্র 

হইবে। সেইজন্য গীত। কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ধ্যানবাদেন্র পামঞ্জপ্য করিয়া 

এই অপূর্বব সমন্ববাদের উপদেশ দিয়াছেন ।” 

কেবল সাধনাসব্বন্ধে নহে, দুর্শনিক' বামুবিবাদ সম্বন্ধেও গীতাতে এই 
সময়ের ভাব অতুজ্জপল। গাহার ফলে সাংখ্য ও বেদান্ত, দ্বৈত ও অদ্বৈত, 
বিবর্ভ ও পরিণাম-- সত্য দৃষ্টির মিলনভূমিতে সমন্বিত হইয়া গীতারপ কক্পবৃক্ষে 

পরিণত হইয়াছে। আমর! যদি এই সমনয়ের তাবে ভাবিত হইয়া সত্যের 

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহ হইলে অনায়াসে জন্প বিতগার কণ্টকিত ক্ষেত্র 

পরিহার করিয়া সামঞ্জস্যের উদ্ধ চুতায় আর হছতে পারব। 

বুদ্ধি ও বোধি। 

আমাদের "মরণ রাখিতে হইবে যে, শুৃর্শনের কারণ বুি নহে-বোধি। 

যার্ষিত বুদ্ধি দ্বারা তর্কধিচার নিম্পর হয়, কিন্ত বোধি তিন তত্ব সাক্ষাৎকার 

হয় না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরালী দার্শনিক বার্গস কয়েকটি উপাদেয় কথা 

বলিয়াছেন-তাহ। আমাদের প্রণিধানযোগ্য 8 

01160161011 000 10601150 1০1)1650111 (৮৬০ 01)1)9516 
01112011018 01 0176 ৮৬০01715 01 509179010119100558. 11701116101 

(995 11] 6116 1৮ 01100161017 011110 :1116911001 115 017৩ 
01010098160 01160061010, ১,:*:111651150 15 075172506517500. 

রি 
চি 

চু] 
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105 51725601420] 11101১1110 6০ 1070 1115. 11756117015 
' %11)00281)5 2170 0100090. €০৬৮০৮-০5 1100,?? 

এই কথার সম্প্রসারণ করিয়।, তাহার শিষ্য ৬৬110101) 0517 বলিতেছেনঃ-_ 

1725 00715 60৫ 06011606216 1569 000 101170 

4170 ৮0০" ৩৮০ ০01 8৩ 621 13 60 6০ 1১৫, 005৮ ০5 
১111 6176 0011৩ 0 ৫৮০১1501016 1090 178 1)9৩917 

0170060 1৮1) ০০(440 519০০12] ৯৫0৯৩- -৫1:591)9 10101) 

01121)10 7 60 17৩০61৬৩010 16561211077 01 61০ 1০211 

৬1611906220 2৮, 006 উঠ 1710 61000611001 006 56010 

5110. 070 09111) 01 (112৮ 160৬01201011, "5০ 61011760110 15 

€ 51১60121 2,0121)62501017 01 01061011170) ৬৬171000 01191)155 

(110 1)011)5 01700500 ৬৬10] 16 0, ৮৮০ (1762 10211 

01165110115 1)111 10101) চে 0176 52৮1016 (11010 11101051911 

071০ 36010 200 ০0002066৮01 পাত তাত 00 0000 

(2৮505. * 
তবেই বুঝা গেল-বুদ্ধি ত্ন-সাক্ষাতের পক্ষে পথ্যাপ্ত নহে। সেইজন্ 

পাশ্চাতা দার্শনিকেরা বলিতে আরগ্ত করিয়ণছেনক:__ 
45050255060 1041006119 ৮9077 116011866 2070 ৮০1 ১০11, 

13000107020 15056 ৮৮৮৮০ 917 01)612160 01007 ১০] 

(1120 11৩0 ৩102561৮05০] ৬৮101617 0917561065 ৮০917 116৫ 

2১ 115611050151)00 11910] 0110 5০121) 01 6091758010051055 

২৮1)101) 15 105 ১615516- % শ্ ঈ ৯100]10160 0৮ 05105 

1116 1)৮ 11761106161 20015110105 091 01017 ৯61100071001100, 

1020110৮ 011701%705 11) 91117216250 100017701165) 20100 5৩01015 

0117501৮6৬ 10 10810140000) তত 9, 101729০9৭০1 
৩৮1], ৬৬175 ০ 0007 উর 1০106 1900 106911608, ৮ * 

১790100 010 0010001)1191)01 00 10210206119) 

10010 10170551108 2 ৮৫0৩ 1101)0110105 5017705112৮, 110 

519521100 &৮৮ 1795০ ০31)01750 ঢ7০ 10001170905 1711010015 

৬৮৩ ৩০৮1 0100 07601106505 19110550.1 

_01101011011115 15561015100 1). 38-9. 

অর্থাৎ বুদ্ধি সম্বিতের সর্বন্ধ নহে__একটি'তগ্রাংশ মাত্র । বোধি তাহার 
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উপরে । এই বোধিকে লক্ষা করিয়। জান্মান দার্শদিক অয়কেন (120067) 

বলিয়াছেন £ 2 

দি 19 10117100, (17750570071 [01117101010 10 

11121)? ৰ 

(ইডাই বোধি))% তিনি ইহার নামকরণ কুরিয়াছেন-__-(০070111), 
নি $ গ £ি লি 

41615 670 001৩ 01 1)07901881105- 20170700০00 20. 

11001) 11016121107 ৭770069 

৪ 

উপনিষদ যাহাকে “গুহা, 'হদয়, “ভর আথা। দিয়াছেন__0৩0001 
কি তাহারই ছায়। ? ্ 

এই বুদ্ধির কোলাহল নিবৃত্ত ন]তইলে বোধির বাণা শ্তিগোচর হয় নাশ" ' 

সেইজন্ট উপনিষদ বলিলয়াছিলেন £_- | 

পরাঞ্চি খানি বাতৃণৎ ্বয়স্তুঃ তণ্মাৎ্ৎ পর।কৃ গ্রশাতি নাত্মরাত্মন্। 

কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাস্মানম্ এক্ষং আবৃত্ত- ক্ুরমৃততমিচ্ছন্ ॥ 
এই মনে 1০০ 130901)170 বলিয়াছেনঃ-_ 

1700 1)0. 0106 11601164: 08101 ৮৮111 010 00110 210 

1)20551৬0 % ৮ [17010 07৭ 8611120] 311007175 9০০11)” 2110 

51)০2,101115 ৬11] 190 15020010011 01100. « 

সভাতার ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে 

হুইটি যুগ পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া করে; এক বোধির যুগ. অপর বুদ্ধির যুগ। 

বোধিও যুগে তত্বের সাক্ষাৎকাঁব হয়, সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন,হয় এবং বুদ্ধির যুগে 

তত্বের বিচার হয় সতোর বিতগ্ড হয়। বোধির যুগ খষির যুগ, বুদ্ধির যুগ 

ভাষ্যকারের ষুগ। এ সম্বন্ধে পাশ্ত্ায পণ্ডিত , কয়েকটি সুন্দর কথ 

বলিয়াছেন 8__ 

05111980017) 11106 0৮০1৮071176 0150 117 6176 0110, 

15 $111))006 €0 01110027511115 21/04312,01511, 270 (৮৮0 [)119505 

56270 09116 01085715211 01110051165 17860], ০০1 

1:01)12,0117 200 31300001115 ৩20) 90110-,, 117) 617৫ 

09100 1110 [993101৮0 1012259৩) 01511506192 01655605227 
6170 00]101-, 6170 1105211৮0 [)0250, 161)1-09011005 2110 

৩01)108, [1 0170 015 1)116890 16 18 11 69017 10162, 
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৩0111101018 8110 0119৯, এ. ডং 81 1101001] 18) 

| চা (১017010011০. | 

ভারতবর্ষে বোধির যুগ খধষিদিগের সহিত অস্তর্থিত হইণে তর্কুগের 

আরম্ভ হইয়াছিল; সে ধগের এদনও অবসান হয় নাই। ভাষা, বাত্তিক, 

টিকা, নিবন্ধ, অস্থ্বদ্ধ ইত্যাদি এই বুগেব কীন্তি। -বুদ্ধির দ্বার! তন্বের যতদুর 

নবীকরণ হইতে পাঁবে। তৎপক্ষে ই'হাবা। কিছুমাত্র ত্রুটা করেন নাই। কাউএল 
সাহেব বণিতেন যে, এই ধকণ গ্রন্থের মধ্যে, প্রবেশের চেষ্টায় পাশ্চাত্য 
মানু বিথুণিত হয়শ-1081:5১ 1100 15010150200 17080. 01225 1 পাশ্চাত্য 

কেন, এরূপ প্রাচ্য বিরল যিনি অবাধে এই সকল নিশিত বুদ্ধিভেদ্য 

তকারণে। প্রধেশ করিয়া অক্ষত মন্তিষে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন । 
প্রাচীন দর্শনেও যে পরবাদ আছে, এ কপ] অস্বীকার করি ন। বক্ষস্থত্রের 

সতী অধ্যায় ইহাবই যথেষ্ট উদ্ধহরণ। পঞ্চশিখীচার্েটর হষ্টিত্ত্র (ঈশ্বর- 
কৃষ্ণের সাংখ্যকাঁরিকা যাহার আধ্যাক্মোক-নিবদ্ধ সংগ্রহ) সেই যষিতন্তরও 
পরবাদ্ বিবর্জিত ছিল না। ইহাও স্বীকার করি যে, 

কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ডব্যে। বিনিণয়ঃ। 

যুক্তিহীন বিচারে তধশ্বহানিঃ প্রজায়তে | 
কিন্ত তথাপি মনে হয়--বাদ ও বিতও1 এক বর্ত নহে। আর মনে 

পড়ে £__ « . নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। 
এবং মনে পড়ে বাদধবায়ণের 2ুগ্রে 

তর্কা প্রতিষ্ঠানাদ।- ব্রহ্ম ২১1১১ 

ইহার তাষ্যে ্ীশঞ্চরাচার্ধ্য লিবিয়াছেন £__ 
'পোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর কুিয়া যে তর্কের উত্থাপন করে সে তর্কের 

গ্রতিষ্ঠা নাই। কারণ এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান 

নিরাদ করেন। পক্ষান্তরে, তাহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান ১০০ খণ্ডিত 

হয়। অতএব তর্কের,শেষ কোথায় ? 
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শঙ্কর! চার্য্য তৃতীয় বুদ্ধিমানেই বিশ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু যণ্দ তৃতীয়ের 

পর চতুর্থ থাকে, চতুর্থের- পর *ঞ্চম, তাহার পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম হত্যাদি , 
বীঙ্গগণিতের “17” পর্যন্ত, স্কাহ] হইলে তর্ক কোথায় গিয়া র্ধানসিত হয়? 

আমাদের দেশে, ত্কমুগে ইহাই ঘটিয়নঈছিল। 
কেহ দ্বিতীয় ধাঁতার ভয় “বেদান্ত-মার্তও্শ রচনা কররিয়া-দ্রবির 

পরিধি যেন ধাধিন নয়ন।” অমনি প্রতিপক্ষ সেই সুর্যের উপর প্রকাণ্ড , 
এক মেঘ নিক্ষেপ করিলেন অর্থাৎ 'হেন কালে কাল “মেঘ উঠিল আকাশে" ! 

অমনি বিপক্ষ পক্ষ প্রচণ্ড ভর্ক-প্রতপ্জনের' অবতারণ! করিলেন। মেধে ও 

পৰনে তুমুল যুদ্ধ বাধিণ ; বিমানচারী দেবগণ বিশ্রিতু নয়নে চাহিয়৷ রহিলেন। 

কোথাও বা আমাদের খানস+বসনার প্ৰিতৃপ্তিব জন) গুচুব “বণুন-খাদ৮৮. 

বিরচিত হইল, কিন্তু যণ্ঁনের অভাবে তাহার শর্করা, কর্করায় পরিণত হইল। 
কেহ আমাধের নালারন্ধ পুলকিত করিবার মাশয়ে 'বেদান্ত-পারিজাত। 

বিকশিত করিলেন ঃ কিন্তু তাহ।__ 

' অকাল কুসুমানীব ভয়ং স্গ্রন্য়ন্তি নঃ 1” 

কেহ 'শতদুষণী” বচন] করিয়া মাক্সবাদ খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম 

করিলেন। প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ শতদূষণী- ধন? প্রচার করিলেন। কিস্থ 

দূষণকর্তা নির্বাক হইবার «লাক নহেন; কারণ মৌন রুনির অলঙ্কার, 
তার্কিকের নহে। এইরূপে খণ্ডন মগুনের সন্ধান প্রতিসন্ধানে তর্কস্থল 

কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তথন প্রতিপক্ষ “বেদানস্ত--ডিগ্ডিম” নিনাদিত 

করিয়। বিবাদীকে সম্মুখ সমরে আহ্বন করিলেন। অমন বাদী বণমুখে 

মএাসর হইয়া বাদীর প্রশস্ত গণ্ডে বিপুল দার্শনিক চিপেটারঘাত' করিয়া 

সংকুল যুদ্ধনীতি প্রদর্শন করিলেন । ফণে পিতগাক্ষেত “ক্ষেতং ক্ষত্র প্রধন- 

শিশুনংএ পরিণত হইল এবং তার্কিকপুপরদ্ধিগের বুক্ছে ব্মিত হইয "ঝু্- 

দেবস্য কীর্তিংকে পরাজিত করিল। ৃ্ 

আমার ধারণা, যদি আমাদিগকে আধর্ঃ-সত্যের পুনরাবিফার করিতে 

য়, তবে আমাদের গৌতম বুদ্ধের ন্াঁয় আবার 'বোধি্দ্রমতলে ধ্যানমগ্র 

হইতে হইবে; যাঁদদ মআমব। তমসি. মহাবাক্যের উপলব্ধি করিতে ইচ্ছ। 

কৰি, তবে শ্বেতুকেতুর ন্যায় আমাদিগকে আবার স্তখ্রোধ ফল আহরণ 

করিয়া গুরুর. চরণতলে উগসন্্ন হইতে হইধে এবং মৌনী হইয়া বালিতে 
হইবে, $--, 



বীরভূমি । ধর্থ বর্ষ, 

চিত্রং বটতরোমু'লে বৃদ্ধাঃ শিষ্য গুরুষুব1। 
গুরোস্ত্ মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ। 

ওক (বতগ্ারাজো'র রাজদণগ্ড দেখাইয। আমাদ্রিগকে প্রলোভিত করিবে, 
কিন্তু যিশুথুষ্টের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে £-৮ 
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বোধ হয়, এখন দিন আসিয়াছে যখন বিতও্ড ছাড়িয়। অমাদিগকে 

সিদ্ধান্তের দ্রিকে লক্ষ্য করিতত হইবে ।""অতেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে 
অভেদ দৃষ্টি করিতে হইবে। আবার আমাঁদ্ুগকে বলিতে হইবে, “সত্য 

এক, তত্ব এক, কেবল বাদীর দর্শনতভেদে তাহ। অনেক, তাহ। ভিন্নরূপ |” 

ভেদে অভ্েদ। 

একটি উদাহরণ দিলে একথা একটু বিশদ হইতে পারে। সকলেই 

জাঙনন, এ দেশের দার্শনিক-সমাজে জীবের স্বরূপ লইয়া যথেষ্ট বাদ বিবাদ 

আছে। জীবকি অণু না বিভূ? জীব কি ব্রন্দের অংশ না ছায়। ? জীব 

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ? ইহ দর্শচছুনর এক মুল সমস্যা! ইহার বিচার- 

বিতঞ্জায় এক মন্বস্তর অতিবাহিত করিতে পারা খায় 'এবং ঠমনাককে লেখনী 

করতঃ সমুদ্র-জলকে মসিরূপে ব্যবহৃঠর করিয়া নিঃশেষ করা যায়। তথাপি 

তর্কে ইহার মীমাংস হয় না, কিন্ত ভেদে অভেদ দৃষ্টি করিলে হয়। 

যাহাকে,বেদের মহাবাক্য'ৰলে, সেই মহণবাক7চতুষ্ট় জীব-ব্রন্দের প্রুকা 
উপদেশ দিক্াছেন। ““শুত্বমপি”, “সোহহং”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “অহং 

ব্রহ্গান্মি”-_চারিবেদের এই চারি মহাবাক্য ব্রন্মেষ ও জীবের অভেদ উপদেশ 

করিতেছেন । কিন্তু অন্তত আমর! শুনিয়া ছি. ২ 
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যথা সুদীপ্রাৎ পাবকাৎ্[বশ্বুলিঙ্গা: সহস্রশঃ প্রতবন্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষগাৎ বিবিধাঃ সৌয়াভাবা প্রঙগায়স্তে তএ চৈবাপি যাল্জু। 

র্ পু এ _ মুগ্ডকঃ ২১১ 

ধথাগ্রে: ' ক্ষুদ্রা * খিস্ফুপিঙ্গাবুচচওন্তোবমেবান্মাদাখ্নঃ সব্বেপ্রাণাঃসর্বেবে 

লোকা$। সর্ব বাঃ সর্বাণি ভূতান*বুচ্চরপ্তি সর ২1১১০, | 

মমৈবাংশো ীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন _-গুতা 

্রহুস্ত্র বলিতেশ্ছেস -- 

অংশে! নানাবাপদেশাৎ ইতটাদিত--২/৩৬ তত 

অথ গীতা পলিতেছেন ৫8 « 

অবিনাশি তু তর খিদ্ধি যেন সব্বমিদং তঠম্। |বনাশমবায়স]াস্য।্ 

কশ্চিৎ কর্ভুমহতি । 

অন্তর আবার উপনিষর্দ বলিতেছেন-_ 

এক এব হি ভূতাত্বা ভূতে ভূতে ব্যবাশ্তত।' 

একধা বহুধা চৈব দৃশ্ততে দলচন্দ্রবং ।__-ব্রচ্মবিন্দুঃ ১২। 
“একই ( অদ্বিতীয়) ভূতাম্ম। ভূতে ছুঁতে অবস্থিত রহিয়াছেন। জলে 

চন্দ্রের প্রতিবিশ্ববৎ তিনি ক: বহুরূপে*দৃষ্থ হইতেছে।' এহ আভাস 
বা গ্তিবিম্ববাদের সমর্থন ঝরয়া বাদরায়ণ সুত্র ঝবিষাছেন $-- 

আভাস এব চ1--২৩৫* চুত্রে। 

অন্তর তিনি বলিয়াছেন ৪-- 

অতএন চোপম। গ্রধ্যকা দিণৎ !--৩।২। ১৮ স্থত্র। 

অতএব আমরা উপনিষদে তিনটি শিরোধা মতের উপন্তাস দেখিতে 

পাইতেছি £-প্রথম জীব ও ব্রঙ্গ অভিন, ্ি তীয় জীক ব্রনের, অংশ বাস্ফুলি্ ; 

হুতীয়, জীব ব্রন্ষেণ আভাস ব প্রতিবিশ্বী। থে উপনিষদ বলিতেছেন, জীব বিতু, 

স'বা এষ মহান অজ আত্মা । 

আকাশবদূ সব্বগতশ্ঠ “নে ভ্যই এ 
“এই আত্মা (জীব) মহান ও জন্মরহিত | তিনি আকাশের শ্তায় 

সর্বগত ও নিত্য ।” তিনিই অন্যত্র বলিতেছেন*২- ৃ 
বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কণ্সিতগ্য 'চ। 

অর্থাৎ “কেশের অগ্রতভাগের শতভাগের শতভাগ জীবের পরিমাণ ।, 
এই সকল [বিরোধী ক্রতিবাক্যেষ উপর নি ঘর করিয়। দাশনিক-সমাজ্জে 



৫৭৮ বীরভূমি । ও [ ৪র্ধ বধ। 

যে বছু বাদ-বিবাদ্দ উখিত হইবে/'ইহা বিচি নহে। কিন্তু সমন্য় দৃষ্টিতে 

দেখিলে ইহার সামঞ্জপ্য-বিধান অসম্ভব নহে'। এই সমন্বয়-ভূমি আমরা 

গীতাগ্রন্থে স্বপ্রতিঠিত দেখিতে পাই । গীতা উপদেন দিয়াছেন £__ 

দাবিমো পুকুষো লোকে লরশ্চাক্ষর এবচ, 

ক্ষরঃ সর্বানি,ভূতান কুটস্থোহক্ষর রী 

উত্তমঃ পুরুবস্বস্তঃ পর্মাস্তেতাদাহতঃ 

যে লোক ু মাবিশ্ত বিভর্তযবায় রঃ ॥, 

ধল্মাৎ ক্ষরমতাতোহ5মক্ষরাদপি গোত্বমঃ | 

অতো হন্মি,লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ 

| গীত], ১৫।১৬--১৮ 

“লোকে ভূই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ 

অক্ষয় পূরুষ। মার-একজন পুরুষোত্তম আছেন, ধাহাঁকে পরীমাত্ব! বলে ; 

যিনি অবায় ঈশ্বর, লোকক্রয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন। যেহেতু 

তিনি ক্ষরের অতীত' এবং অক্ষরেন্ু , উত্তম, সেইজন্য লো'কৈ ও বেদে তীহাকে 

পুরুষোত্তম বলে ।' 

এই ব্রিপুরূষ-তত্বের সাহাঁষ্যে গীতা : "আমাদিগকে যে মীমাংসার ধামে 

উপনীত্ত করিয়।ছেন, ত্রাহার 'প্রতি একটু লক্ষ্য করা৷ যাক। 
উপরিধূত শ্লোক হইতে আমরা জানিলাম যেও গীতার মতে পুরুষ তিন ৫-- 

ক্ষর পুরুষ; শক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষ-পরমাত্মা £ অক্ষর 

পুরুষ - অধ্যাত্বা ; এবং ক্ষর পুরুষ-্জীবাম্বা। উত্তম পুরুষকে শান্ত চিদা- 
কাশ বলে; অক্ষর পুরুষ চিন্মাত্র, যাহাক্ে কুটস্থ বলে; এবং ক্ষর পুরুষ 

চদ্রাতাস। চিদাকাপ সুন্ধ, চিন্মাত্র যেন বিন্দু ইহাই বিস্ফুলিঙ্গবাদ। এই 

তাবে জীব ব্রদ্দের অংশ। কিন্ত সিন্ধু ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন (ভদ থাকিতে 

পারে না। অংশ আংনা তত্বতঃ অভিন্ন । সেইজগ্ জীব ব্রক্গকে লক্ষ্য করিয়। 

বলিতে পার, “সোহং*, “অহংশবন্ধান্সি” | পেইজন্য জীবকে লক্ষ্য করিয়া, 

বল। যাইতে পারে £--"অযমাক্মা। ব্রঙ্গ”, “তত্রমসি” । এই অধাত্ম বা! চিন্মাত্রের 

পতি লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ খলিয়াছেন £--- 

অথ যদিদম্ অন্মিন্: ব্রন্মপুরে দহরং পুগুরীক- বেশ, দহরোহস্মিন অন্তর 

আকাশঃ। তশ্মিন যদস্তঃ 'তদ অনবেষ্টণাং * তদ্ বিজিষ্ঠাসিতবাম্। - 
ছান্দোগা ৮1১1১ 



১১শ সংখা; ] ভারতায় দর্শন । ৭৯ 

“এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ুরীকর্ীপ এক গৃহ আাছে? তথায় ক্ষুদ্র 

অস্তর-আকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত তাহার অন্বেষণ করা? 
তাহার অন্ুসন্ধান করা কর্তব্য ণ 

এহ অন্তব-আকাখ কি 2 এঙ্কবচাখ্য খণেন, এহ আকাশই ব্রন্দগ । বেদী- 

সতের পুরিতাবায় |হরয়্থ আত্মার মাম দহরাকবশ। এই আকাশ যে "আত্মা, 

51 উপনিষদই শ্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন %- 

এব আত্মাহপহল্তপাপত্রা শিক ডি নাকী (বজিঘৎসোহপিপাসঠ 

সত্যকামঃ স্তাযসংকল্পঃ | ছ, ৮1১1৫ 

ইনিই আত্মা, পাপহীন,, জবান, মৃত্যুান্, গ'ধ। তৃষ্ণাহীন, সতাকাষ, 

সত্যসংকল্প |” |. 

উপাধির সুপ্তা উপলক্ষা করিয়া এই আত্মাকে অণু বগা হয় ৫- 

অণুরষ আন্মা। 

ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বল। হইয়াছে £- 

পু অণোরণীয়ন্। 
তান অণু হহতেঞ্অণু? | অথচ “ভিন মুহান অপেক্ষা মহান্।' 

মহ্থুতো! মতীয়ন। 
কারণ, যে আতা দহ্-পুগুরীকে পিরাজ্জিত শাছেন। তিনি জগতের 

সর্বত্র অনুন্যত আছেন। সেইঙ্ন্ট ছান্দ্যোগ্য ইপানিঘদ্ খপিতেছেন -- 

যাবান্বা অয়মাকাশ গাবানেষোহন্ত হ্দয়কাশঃ | উভে অন্থিন্টাা বাপৃথিবী 

অন্তরের সমাহতে উত্তাবগ্নিশ্চ , বায়ুণ্চ স্থধ্যাচন্দ্রমসুতৌ বিছ্যুনক্ত্রাণি 

বচ্চাস্যেহান্তি যচ্চ নাস্তি সর্ধবং তদন্ষিন সমাঠিতম্ ইতি । ছা, ৮1১1৩ 

“সেই অন্তর-হদয়ের মাঁকাশ, এই আকাশের শ্যার ব্বহৎ। তাহাতে স্বর্গ, 

মণ্ত্য, অগ্র) বায়ু, চন, কায, বিছ্বাৎ 'নক্ষ'্-_থাহা কিছু আছে, যাহ] কিছু 

নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত '' 

বর্গ যে আত্মারপে হয়ে রহিষাছেন, হা] শর্ত অন্তত্রও উপদেশ 

দিয়াছেন-- | 

কতম আত্মা যোহয়ং বজ্ঞানময়ত 'ঞাণেধু 'জাঁদ অপ্তঙ্জেটাতিও পরুষত 

বহদারণ্যক। এ ূ 

'আত্মা কে 1 ইহার উত্তরে বলিতেছেন---“খিনি চিন্ময় অন্তজেণোতি পুরুষ, 

প্রাণসমূছের মধ্যে হাদয়ে বিরা(জিত রহিয়াছেন ।' 



৫৮০| বারভূম। [ ৪খ বধ। 

এই চিন্মাএ্কে ণক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন, 

*অহমাস্ত্া গুঢ়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।৮-_গীত1) ১০২০ | 

“ভগবান আত্মারূপে স্কল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত ৮” | 

যেমন জ্যোতির্শয় স্্যের দপণস্থ গ্রত্বিত্ষ অন্ত স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফপিশ 

হইয়া মাত! বিকার্ণ করে? দেহ আভ! কষ্যও নয়, ্ তিনিও নয়) 

সেইরূপ হৃদিস্থিত । গুহাহিও 1) আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিস্গিত হন। ' হহাঞে 

লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ পুঁজ করিয়াছেন,_ 
এাভাস এব চ' ব্রহ্ম গতর ই।৩1৫০ 

অত এব চোখমা সুর্াকাদিবৎ।- ব্রঙ্গসুঞএ। ৩।২১৮। 

অর্থৎ-_'জলে যেমন স্থঘ্যের পরতিবিদ হর; ণুদ্ধিতে সেইপ পরনাস্মার 

প্রতিবিদ্ব হয় ; সেই প্রা এবিষ্বই জাব।' 

ইহাঁকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ বপিগাছেএ 2-০০ভ্ল-চন্দ্র4ৎ৮ | এই 
চিন্মাত্র ও চিদ্দাভাঞ, এই পিধ' ও প্রতিবিধের তেদ লক্ষা করিয়। যুঞ্জক 

উপনিষদ জ্পকের তাঁধায় বণিয়াছেন £- $ 
দ্বা আুপর্ণ৷ সথুঞা সায়! সমানং বৃক্ষং পিবন্থুজাতে । 

তয়োরন্টঃ পিপ্লণং গ্কাছু মত্ত অন্ন অগ্তোহতিচাকশীতি ॥ 

সমানে বৃষ্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়। শোচতি যুহমানঃ। 

জুষ্টং যদ পতি অগ্ঠমীশম্ এসা মহিমানমূ ইতি বীতশেকঃ ॥ 

“দুইটি সুন্দর পক্ষী একই ধক্ষে অধিষ্ঠিত আছে । তাহারা পৰম্পর 

পরস্পরের সখা । তাহাদের মধ্যে একজন সুপ্বা ফশ ভক্ষণ করে; অপর 

ভক্ষণ করে না, শুধুহ দেখে । একই বে একজন (জীব) নিমগ্র হইয়া ঈশ্বর 

ভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়। শোক করে; কিগ্ত যখন সে অন্তকে 

( ঈশ্বরকে ) দেখিঠত পায়, তখন ত্র ঝ্আাহ।প মাহম। অন্ততব করিয়া শোকের 

অতীত হয় ।” 

এই চিন্মাত্র ও চপাতাসের ৭ তেদ পন্য করিয়া বাদরাযণ বন্ধনে 

ধলিয়াছেন ৪-- 

* অধিকন্ত ভেদ ধনদেশা২।-_-২।১২২ শ্ব্র | 
আধিকোঁপদেধাৎ তু বাদরায়ণদৈবং তদর্শনাৎ। ৩1৪।৮ স্ুক্স 

'আধকস্তাবৎ শারীণাদ্ আস্মনোহসংসারা 'ঈশ্বরঃ কনুখাদিসংসারিধ্শ- 
' বহিতোইপহত-পাপঅস্থাদি বিশেষণ? পরমাস্মচ বেদ্যহেনাপদিগ্তে বেদান্তেষু। 



১১শ সংখ্যা | ভারতীয় দশন। 1৫৮১ 

তথাহি তমধিকং শারীবাঁ ঈশ্বরম আল্মানং ধশয়ন্তি অ৩রঃ।'- শক্কর- 

তাষ্য। 

'জীব (দেহ আত্ম) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্না ) অধিক কারণ, 
বেদাস্ত বাক্য তাহাকে, অপংশারী» ক্তৃত্বাদিসংসারধন্মররহিত, অপহতপাপ-মা 

প্রভৃতি বিশেষণে 9িশ্লোবিত করিয়। বেদ্য বলিয়া! উপদেশ করিয়াছেন। * শ্রুতি 

দ্গারকে জীব হইন্ডে অধিক দেখাইয়াছেন।? 

কিন্তু ওথাপি দেহস্থ আত্মা পরমার সহিত ধ্অতিন্ন। এই* অর্থে গাত! 

1পয়াছেন ২-- 

ডপদ্রগ্তাগ্ুনস্ত। ৮ ভণ্তা তোক্ত 1 মহেখর2 | 

পরমাঞ্জেতিচাপুযৃক্তো দেহেইন্মিন পুরষঃ পর ॥---গীও1, ১৩।২২ 

'এহ দেহে পরম পুরুষ পরযাঞখা! মহেশ্বর বিরাঞ্ি আছেন, তিনি সাক্ষী, 
মন্ুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা |, ৃ 

অনা দিত্]ানগ ণত্বাৎ পরমাতআ্বায়মধ্যয়ঃ। * 

পরীরস্থবোইাপ কৌন্তেয় ন করো তি ন লপাতে ॥ 

'সেহই অব্যয় পর্মাত্মী অনাদ ও নি ণ সেইজন দেহস্থ হইয়াও তিন 

নল্রিয় ও নলেপ”' সেইজগ্ ছিদ্বীভাস বাঃ জীবাত্মার মুখে “সোহহয্”, 

“৩ হমসি' বাক্য অতিশয় অশোতন হইলেও কুটগ্থ বািন্মাত্রের পক্ষে এ 

উপদেশ সম্পূর্ণ উপযোগী । কাএণ, (বণ পুহাহিত, গহ্বগেষ্ঠ, পুগুগাকা ধিষ্িত, 

তিনি পরমাত্া হহতে অভিন্ন । সেহ'জন্ত বাদরায়ণ £%এ করিয়াছেন £-- 

অভ্যুপগমাত হি হ।--২।৩।২৫। 

* , পহর উত্তবেভাঃ |__১1৩1১৫। 

প্রত্যেক লোকেরহ এক একটা খ্যসন থাকে" বাহাকে আমরা এখন 

£),)1)1১% বলি । আমার ব্যসন “গাত৯!', এই ব্যসনারূঠ 'হহলে কোন্ ধামে 

উপনীত হইব তাহার ঠিকানা নাই। অওএব এস্ানেই বল্গা সংযত করি 

ইইচারিটা কাজের ₹£থাব অবতারণা কাণ্ঠু। পু 

দর্শনালোচনার প্রক।র,ও প্রণালী । 

একথা শস্বাঞার করিবার উপায় নাই বে, বঙ্গদেশে সম্প্রতি যেভাবে 
পশনালোচন।' হইতেছে তাহা সন্ভোষঞ্জনপ* নহে। একপক্ষে প্রাচ্যদর্শন্র 

আলোঁচন-মআ্োত বিশেষ মন্দীতৃত 'হইয়াছে। বান্ুদে' রঘুনাথ মথুব্রানাথ , 



৫৮২ বীরভুমি। [ ৪র্থ বষ। 

জগদীশ গদাধর মধুস্থদন সরস্বতী বংশধরগণ দশনের আঘ্য, মধ্য ও অস্তা 
পরীক্ষার পল্পবগ্রাতি তায় সন্ত রহিয়াছেন। : গভীরভাবে আন্তরিকতাবে' কয়- 

জন পণ্ডিত দর্নধ্যানে' নিমগ্ন আছেন? আমরা বক্রমপুবর ভষ্টপলী নবদ্বীপ 

প্রভৃতি স্থানে আবার 'বুনো” পামনাথের "মবিভাব দেখিতে চাই। 

অগ্ঠপক্ষে . বিশ্ববিদ্যালব্বের উপাধিধারীদিগের ম[ধ্ঠা পাশ্চাত্য দর্শনের 

আলোচনাও আশান্ুরূপ হইতেছে, না । কদাচিৎ স্বাধীন চিন্তা ও সর্ল 

* গবেষণার ' পরিচয় পাও] যাইতেছে। পরার নর্বিত্র্ট চর্ব্বিতচর্বণ ও 

বাস্তনিষেবন। ইহার গগ্ভ দায়া কে? প্রধানতঃ আমাদিগের ওঁদাসীন্ত ও 

অকর্ধণ্যতা । কিন্তু শিক্ষাপ্রণালারও ত্য কোন দোষ নাই একথ। বলিতে 

পারি না। গাছে ভাল কাটিগ্রা উপ ভূমিতে প্রোথিত করিল রাজকীয় 

জলসেক দ্বারায় কাহাকে, সজীব মহীরহে পরিণত করা ছর্ঘট। এদেশে 

পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রায় সেই দশাই হইয়াছে “প্রুসিন্ধ* এ্রতিহাসিক প্রাচীন 

ভারতের ইতিবৃত্তলেখক স্বনামখ্যাত তিনসেণ্ট ম্মিথ মহোদয় এ সম্বন্ধে সারগর্ড 

কথ। বপিয়াছেন। তাহা মামাদিগের প্রণিধানযোগ্যা'ঃ_ 
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আমরা 'খ্রর্ূপ *শ“ক্রধযী মহাপুরুষের আশাপথ চাতিয়া আছি-_-যাহার 

আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জ্জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠত হইবে এবং যিনি 

গারতবাপীর স্থৃগিত* ভাবধারা এবং স্তম্থিত চিন্তান্োতকে আবার গতি দান 

করিবেন। যতদিন না সেই শুতদিনের 'উদয় হয়, ততদিন আমরা যেন সেই 

মহাপুরুষে তাঁবী কর্মক্ষেনত্ক স্ুুর্ীজ ধারণে& উপযোগী করি। 

'পরিভাষা সংকলন ।, 
দর্শনক্ষেত্রে আমাদের একটি প্রধান কার্ধা দার্শনিক পরিভাষা-সংকলন। 

ধাহার1 পাশ্চাত্য দর্শনের সন্তারে বঙ্গীয় দশন-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে 
চেষ্ট) করেন, দার্শনিক পরিভাষাৰু অভাবে তাহাদ্িগকেই কতঙ্ট ন] বিড়ম্বন! 

ভোগ করিতে হয়। এসদ্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদূ কয়েক বৎসর পূর্বে কিছু 

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ক সে চেষ্ট। ফলবতী য় নাই । তাহার প্রধান কারণ 

এই যে, দার্শনিক সাহিত্য রচিত নাহইলে দর্শনের পরিভাষ। নিশ্চিত কর। 

অসম্ভব। যতদিন ন!1 বাংলা ভাবার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন পাঠন 

সাধিত হইবে, ততদিন গ্রকৃত দার্শনি ক পরিভাষা) সংকলিত হইবার সম্ভাবন। 

অল্প । সজীব দর্শনচচ্চ1 দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দাশ- 

নিক। তত্ব বুঝাইবার জগ্ঠ বিভির পরিভাহা'র প্রয়োগ করিবেন। সেইসকল 

শব্দের মধ্যে যাহা যোগাতম তাহাই টিকিয়া যাইবে । সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু 

আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে বাবহৃত পারিভাষিক শবের 

সুচী সংকলন করিতে হইবে ।* উহা! একের সাধা নহে, সমবেত চেষ্টা! এবং" 



৫৮ | বীরভমি। , [ বর্থ বর্য। 

নথেষ্ট সময় বায় ভিন্ন এ কাধ সফলতা হইবে না। আমরা যেন ভুলিয়া ন 

যাই যে, ,এদেশে বহু যুগ ধরিয়া শিক্ষিত'সমাজে নান! দার্শনিক আলোচনা 

প্রচলিত নর | মুদ্রা ব্যতীত যেমন বাণিজা নিষ্পুন হওয়া চক্কর, পরিভাষা 

সেইরূপ দর্শনচচ্চা অস্শব। অতএব এ৫দশের দার্শনিক সাহিতা পরিভাষা. 

ভূমিষ্ঠ হইবারই সম্ভাবনা । , এই সম্পর্কে বিগত রান্গসাহী।দন্সিলনের, সভাপহি 
যুক্ত 'প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্গঘাহিত্যে ইংরেজীযুগের “স্থত্র-পাতের প্রসঙ্গে 

কয়েকটি 'সারগ্ কথা বলিয়াছিলেন, ও তাহা নিয়ে উদ্ধ ত'কবিলাম £ 8 

সংস্কত-সাহিতোর প্রভাব 5ইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গ-সাচিতা 

ইংরেজি-সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া গড়িল। ফলে বঙ্গসাচিত্য তাহার 

গাতাবিক বিকাশেব সুযোগ আবাব হাবাইয়া বসিল। এই ইংবেজি নবিস 

লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষ! এক নুতন মুত্তি ধারণ করিল। 

সংস্কতের অনুবাদ যেমন পুতদ্িগের মতে সাধুভাঁবা বলিয়! গণ্য হইন্দ 

ইংবেগির কথার, কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুতাষ! 

বলিয়। গণ্য হইল । এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শবের স্থছি করা হইল 

যাহ। বাঙ্গালীর মুখেও নাই এবং সংস্কত অভিধানেও নাই, এবং এইসকল কষ্ট- 

করিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল, । 
নিতান্ত হুঃখের বিষয় এই বে এইসকল নব শব্দ গড়িবার কোনই আবশ্ত- 

কতা ছিশ না। সংস্কৃত দর্শন বিজ্ঞানে কাব্যে অলঙ্কারে যথেষ্ট শন্দ আছে, 

যাহার সাহায্যে আমর আমাদিগের নবশিক্ষা-লব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার 

জাতি ও প্রকৃতি রক্ষ। করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি । 

ইহা অতি সত্য কথা । বাস্তবিকই সংস্কৃত তাঁষ দর্শনপত্রিভাষা-সম্প্দ 

সাতিশয় সমৃদ্ধ। অথচ ম্সামর] সেই খনির বত্ু-রাজির সন্ধান না কিয়! 

মনগড়া কিনতৃতকিমাকার শব্দের প্রয়োগ করিতেছি। জান্মান দর্শন হইতে 
আমরা 191০1 01১)০০6, ১9100770101) 01167007601 শবের প্রয়োগ 

শিখিয়াছি। কিন্তু জন্মীন' দর্শনের অভ্যদ্রয়ের বহু পূর্ব্বে দ্রষ্টা৷ দৃপ্ত, বিষয় 

বিষয়ী, বিবর্ত পরমার্থ প্রভৃতি ,শবা গ্রচলিত ছিল। সম্প্রতি বাসর 

আলোচনায় 'মামরা 1106110€ ও ডি এর প্রভেদ, বুঝিতে আবস্ত 

করিয়াছি । কিন্তু বুদ্ধি 9. বোধির প্রভেদ এদেশে সুপ্রাচীন । মনো বিজ্ঞানের 

আলোচনায় আম|দিগকে 11001001 1)01595 ও 3011901 1)01৮85এর তেদের 

ঝুচন। করিতে স্বয়। কিন্দ/ আজ্ঞ। নাড়ী ও 'সংজ্ঞ! নাড়ীর প্রভেদ অবগত 
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থাকিলে এজন্ঠ পরিভাষা গঠনের বার্থশ্রম আবুঠ্ঠক হয় ন।। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 

আলোচনায় আমরা অবরোহণৎপ্রণালীর ব্যাপ্তিগ্রহ সাধনের গন্য তিনটি 

ণবেে: আশ্রয় লইতে বাধ্য ভূুই---01১১০৪6101), 0 0০1070617 ও 11010101709 

কিন্তু ইহাদিগের প্রতিশব্দ গড়িবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রাচীন কাল 

হইতে এদেশের দার্শন্বিকগণ সমীক্ষা পত্রীক্ষা ও 'অন্বীক্ষার সাহায্যে ব্য]ণ্তি- 

গ্রহ্ত করিতে আযাদগকে শিখাইয়াছেন। এইরূপ কত না -শব্দসন্তারে 

আমাদের প্রাচীন পাহত্য সজ্জিত। বাংলার দর্শন-সাহিত্যের জন্য এ্পকল 
শব্দের আবি্ষার অত্যাবগ্তক ৷ এক সময় আমি এইরূপ শব্স্টী সংকলনের 

তরপাত করিয়াছিলাম, কিন্ত অদূর অগ্রণার হইয়া সে কার্ধ্য স্থগিত হইয়া 

গেল। কারণ-_উ্ধায় জি লীকন্তে ডকীলানাং মনোরথাঃ। এইকপ শব্দ- 

৮ সংকাঁণশ হইলে প্রাচীন শব্দের নবান অপপ্রয়োগের পথে কতকটা 

কাটা খড়িবে। মামতু। সহষোগী সাহিত্যে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, এদেশে 

কিছুদিন হইতে নাটকীয় 'গ্রতিভার' উদ্ভব হুইয়াছে। আমর। আরও 

গুনিয়াছি যে, এবুগে বঙ্গদেশে খন 'প্রতিত)'শালা লেখফ্েঞ উদয় হইয়াছে। 
স্কত-সাহিতের আলোচন। করিলে গানা যার যে, আমরা এসকল স্থলে 

প্রতিতা শবের অপ্রয়োগ করিতেছি ্তাযন্থত্রের তাষ্য বাৎসায়ন লিখিয়া- 
ছেন :- স্মৃতান্থ মানাগম সংশয় প্রতিতা স্বপ্ জ্ঞানোথ হথাদি প্রত্যক্ষম্ 

ইচ্ছাদয়শ্চ মনসে। লিঙ্গানি। এখানে প্রতি শবের অর্থ ইন্দিয়াদি নিরপেক্ষ 

জ্ঞান বিশেষ। বাস্তবিক ইহাই প্রতিভ1 শব্দের প্রকৃত অর্থ। 'পাতঞ্জল 

দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আমরা পড়িয়াছি--তারকং স্বপ্রতিভোথম্ অনৌপদেশিকং 
(৩৫৪ কুত্রের ভাষ্য) । প্রশস্তপাদের 'পদার্থবর্সংগ্রহে' এবং শ্রীধরের প্ঠায়- 
কন্দলীতে? এই প্রাতিভ জ্ঞানের ব্যাখ্যা! আছে। তথাপি প্রতিভ। শবের 

বর্তমান প্রয়োগ বরং কতকটা| মার্জনীম, কারণ দণ্তীতে প্রয়োগ আছে-_ 
নবিদ্যতে বদ্যপি পূর্ববাসন।। গুণান্ুবন্ধি প্রতিভানমন্তুঙম্। মহাতারতকার 

লিখিয়াছেন ঃ--প্রজ্ঞা নবনবোন্েষশালিনী প্রতিভা মতা । 

কিন্ত বাংলায় যে 5০1906এর প্রতিশ রূপে আমর। “বিজ্ঞান” শব 

গ্রহণ করিয়াছি তাহার মার্জনা নাই । তরে উপনিষদে আমর! সংজ্ঞানং, 

আজানং, বিজ্ঞানং, গ্রজ্ঞানং, শুনিতে পাই 

ছান্দোগা উপনিষদ বলিয়াছেন 8; 

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ -ভয়ঃ। বিজ্ঞানেন,ব1 খগ' বেদং বিজানাতি।. 
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তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন ২. 

বিজ্ঞানং যজ্জং তনুতে ! 

বৃহদারণ্যক 'উপনিষদ্ হইতে শিখিয়াছি ₹₹- 

বিজ্ঞানমাননদং ব্রহ্ম । 

বৌদ্ধ দর্শনে বিজ্ঞান স্বন্ধের উলল্লথ দেখিয়াছি )8ব ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী 

মাধামিকের সহিত আস্তিক দার্শনিকের তর্কযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাস 

' ভাষ্যে পড়িগ্লাছি ২. 
নাস্ত্যর্থঃ বিজ্ঞান বিসহচরঃ। 

এসকল প্রয়োগের সহিত 5০706 ন্বর্থে বিজ্ঞানের প্রয়োগের কোনই 
যোগ নাই। কিন্তু “প্রতিভা” এদেশে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে এবং 50101700 
অর্থাৎ “বিজ্ঞান' যেরূপ ?শকড় গাড়িয়াছে তাহাতে এই ছুই, শব্দের অপ. 
প্রয়োগ নিষেধ করা অসম্তব। | 

দার্শনিক শব্গন্চীর সঙ্গে শ্ুত্রাকারে গ্রথিত প্রাচীন মূল দর্শনসমুহে প্রযুক্ত 
শবসকলেরও স্থচী প্রস্তত করিতে হইবে। ইহার, উপকারিতা ও উপ- 
যোগিতা পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রদর্শন বর! বোধ হয় অনাবশ্যক, তথাপি 
রহ্ষনুত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া ছুই এক কথা৷ বলিতে ইচ্ছা করি। সকলেই অবগত 
আছেন যে, বাদরায়ণের ব্রহ্ষস্থত্র জ্ঞানকাণ্তীয় বেদের অর্থাৎ প্রধানতঃ উপ- 

নিষদের ,বিরোধার্দি মীমাংসার জন্বা রচিত। এই সকল স্যত্রের তিত্ি 

অধিকাংশ স্থলে উপনিষদূবাকয। কোন্ স্থত্র কোন্ উপনিষদূ-বচনকে লক্ষ্য 
করিতেছে, সে সম্বন্ধে ভাব্যকারদিগের 'মধ্যে স্থানে স্থানে মতভেদ ৃষ্ট হয়। 
সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সত্রকে বিবাদী তাষ্যকারগণ ইচ্ছাপুর্বক যে বাহার দিকে 
টানিয়াছেন। অথচ অনেক সৃত্রে , বাদরায়ণ উপনিষদের ব্যবহত শব 
অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন। 

অপীতি অন্ন আরম্তণ ঈীক্ষতি সেতু সন্ধ্য প্রভৃতি কী শবদ। উপনিবদ্- 
বাকাকোষ হইতে আমর সহজেই ধরিতে পারি, কোথায় এ সকল অগ্র- 

চলিত শব্দ ' গযুদ্ক হইয়াছে 'এবং তাহা হইতে কোন্ শুত্রের সম্বন্ধি কোন্ 
উপনিষদ্বচন, তাহ) নির্বাচন কর! সহজ হয়। যখন আমর ““তদ্ অনন্যত্বম্ 

আরম্তনশব্দাদিভ্যঃ” এই ব্রক্ষহব্রের আবুভি করি, সঞ্গে সঙ্গে “বাচারগুনং 
, বিকারো নামধেয়েং মুস্তিক! ইতোব সত্যম্”-_-এই ছান্দোগ্য-শ্রুতির,প্মরণ হয়। 
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বখন “ঈক্ষতে নাঁশব্ম্”__এই সুত্র পাঠ. করি, তখন “সোইকাময়ত 

একোহং বহুশ্তাম্” এই শ্রতিবাঝ্য স্তিপথে উপস্থিত হয়। এইরূপ অন্যান্স 

নুক্রেরও উল্লেখ কর। যাই'তে পারে। 

অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ'রচন! | 
কিন্ত পরিভাষা রচনা ও শব্দ-স্থচা সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, 

সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগেন প্রাচ্য .ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ: 
করিতে হইবে । আমর। দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ও পালির প্রধান প্রধান 
দার্শনিক শ্রন্থ প্রায়ই ইংরেজীতে অনুদিত হইয়াছে । শুনিয়াছি, জন্মান 

ভাষায় আরও সমধিক ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ সাধিত হইয়াছে । এ দেশ 
হইতে যদ্দি না লজ্জা কাদশ্বরীর ভাষায় *লজ্জিতৈবু পলায়িতা” হইয়। থাকে, 

হবে ইহাতে আমাধের' নিশ্টয়হই লজ্জা বোধ করা উচিত। ন্ুুখের, বিষয়, 
আমাদের পগ্ডিতমগুলী এ বিষয়ে ওদাসীন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদের 

মধ্যে অনেকের পুর্বে ধারণা ছিল যে, "দরিদ্র বঙ্গভাষায় সংস্কৃত দর্শনের 
গুরু গম্ভীর ভাব ব্যক্ত *করাই অসম্ভব। “কিন্তু স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাণীশ, 

চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার, পৃর্ণচন্্রবেদান্তচুধু এবং মহামহোপাধ্যার় প্রমথনাথ 

গর্কভূষণ, পঞ্ডিত শশিভুষণ ভর্কবাগীশ, হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, পঞ্চানন 
তর্করভ, হরিহরানন্দ আরণ্য প্রভৃতি পপ্ডতগণ প্রাচীন ভাষ্যসমুহের বঙগভাষায় 

অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানতিজ্ঞ পাঠকের পন্থা স্থগম করিয়াছেম। এই 
প্রসঙ্গে রায় বাহার রাজেন্দ্রচন্্র শ্লান্ত্রী ও শ্রীবুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের নাম 

চল্লেথযে'গ্য । "ইহার! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনশান্ত্রে অভিজ্ঞ এবং 
ইহাদিগের চেষ্টায় ভাষা-পরিচ্ছেদ এবং বেদাস্ত-পরিভাষা নামক হুইখানি 
কঠোর "সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠকের য় হইয়াছে । ীুঞ্জ দেবেন্্রবিজয় 

বস্থুর বিরাট গীতা গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের উপনিষ্দের উপদেশ 
এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ তর্কভূষণের উপনি্দাদিও” এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । 

কিন্তু এক্ষেত্রে আদিম কৃতকর্শ। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ পাঁল। পঁচিশ বৎসর পৃর্ষে 

তিনি সভাব্য উপনিষদ সাংখ্যদর্শন পাতঞ্জল-দর্শন পঞ্চদশী বেদাপ্ুসার প্রভৃতি 

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়! সংস্কৃত শান্ত্রদার। রঙ্গীয় পাঠকের জন্য অপ;- 

বত করিয়াছিলেন। 
পরস্ত কৈবল সংস্কৃত ও পানি হইতে দার্শনিক রুদুরাজি সংগ্রহ করিলে যথেষ্ট: 
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হইবে না! পাশ্চাত্য সাহিত্যে' যে সকল প্রসিদ্ধ দর্শনগ্রন্থ আছে তাহার 
দ্বারাও আমাদের দার্শনিক-সন্তার সমৃদ্ধ করিতে হইবে। প্রেটে।.ও আারিষ্ট- 
টল প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিক, লাইবনিট্স্,, ক্যাপ্টঃ ফিকৃটে, হেগেল প্রস্ুতি 

জন্্নান দার্শনিক, বার্ণস প্রভৃতি ফরা'পী দার্শনিক; হামিলটন্ স্পেনসার 

প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিক প্রত্যেকেরই প্রধান প্রধান,"গ্ন্থের সহিত বাংল 
ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠকের, পরিচয়ের স্বযোগ হওয়া উচিত । এ সর্থন্ধে 

ইংরেজী-সাঁহিত্য মামাদিগের ৃষ্টাত্তস্থল হইতে, পারে « শুনিয়াছি ইংরেজী- 

সাহিত্যের অন্ুবাদ-শাখা যেরূপ সমৃদ্ধিণালী' সেরূপ যুরোগীয় কোন সাহিত্য 
নহে। অথচ ইংরেজীতে মৌলিক মৃদ্গ্রস্থ আদৌ বিরল নহে । সঙ্গে সঙ্গে 
ইস্লামীয় দর্শন-সাহিতা বঙ্গভাষার অনুদিত হওয়া আবশ্তক। ইস্লাম 

আমার্দিগের অতি নিকট , প্রতিবেশী ; অথচ তাহার দার্শনিক গ্রন্থের সহিত 

আমাদিগের একেবারেই পরিচয় নাই । অভিজ্ঞ মৌগভী দ্বারা ইসলামে 

দর্শনভাগার হইতে রত্ব আহরণ করিয়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে 

হইবে। | ্ 

বল! বাহুল্য; ভাষা সোগ্নবসাঁধনের জন্য অগুবাদ পর্য্যাপ্ত নহে। যাঁদ 
বাংল৷ সাহিতোর দাশশিক শীথাকে সজীব ও,সৌষ্ঠবময় করিতে হয় তবে 
তাহ। মৌলিক গ্রন্থ ভেন হইবে না। এ পধ্যস্ত বাংলায় করখান। মোলিক 

দাশনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে? মৌলিক দাশনিক চিন্তার কথ 

বলিতোছি“না। তাহ। উড়,ম্বর-পুষ্পের ্সায় তাবে একেবারে অধিক প্রস্ফুটিত 
হয় না। মৌলিব-চিস্তা-চচ্চিও দর্শন-কুস্তম বদি বাংলার কোন তরুশাখে 
বিকসিত হয়, তবে তাহার সৌরতে শিশ্চরই সমগ্র দেশ আমোদিত হইবে, 

কিন্তু যতদিন তাত। না হয়, ততদিন আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে ন|। 

প্রথমতঃ দর্শন-চষ্চাকে আমাদের *দেশে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তজ্জন্ত সহঞ্ 

ভাষায় ও সবল প্রণাপাতে দাশনক নিবন্ধ-গ্রছসকশ বচিত হওয়। আবশ্যক । 

ঞঈী অত্যাব্ক কার্যে ম্মগ্রসর ' হইবার জঙ্গক আমি সাহিতাসম্মিলনকে 

আহ্বান করিতোছ। পাশ্চাত্য ভাষায় নান৷ প্রকারের [11119501)171071 

১৩৭০১ প্রধর্তিত হইয়।ছে, “এ]াম ধ্গভাষার এ ধরণের শ্রেণী-গ্রস্থ-রচি ৩ 
দে।খতে চাই । প্রাচ্য এৰং পাশ্চ।ত্য ভূথগের প্রধান প্রধান দার্শনিকের 

দার্শনিক মতের পরিচায়ক 'নিবন্ধ রচিত হউক | সঙ্গে সঙ্গে সোয়েগলার, 

ইউবারওষ়েগ প্রভৃতির 17115101901 191)110501010র ধরণে দার্শনিক মত- 



১১শ সংখ্যা? ] তারতীর় দর্শন। ৫৮৯ 

বাদের ইতিহাস বঙ্গতাষায় রচনা করিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং ভার- 

তীয় ও ঘুরোপীয় 19210, 1:07105 ও [05/০170196%র সারনংকল্পুন ও সমন্বয় 

করিয়! এক এক খানি উতকৃষ্ণ ,তর্কবিজ্ঞানু মনোবিজ্ঞাস ও কর্তব্যবিজ্ঞানের 
গ্রন্থ রচন! করিবার উদ্যোগ ক্করা"হউক। 

সি | 

কয়েক বৎসর এইতডে এ দেশে ইতিহাস- ক্ষেট্রে এবং খিজ্ঞান-ক্ষেকে 
মৌলিক অনুসন্ধান (০787121 153021:011 ) আরম হইয়াছে । ডাক্তার 

জগদীশচন্্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্ল রায় এবং, শ্রাীহাদের শিষ্য ঠাশিষ্যগৎ 

বিজ্ঞানন্ষেত্্রে নুতন আঁবিফাধ ও গবেষণার দ্বার! স্রপ্রতিঠিত হইক়াছেন। 

ইতিহাস-ক্ষেত্রে বারেন্দ্র-অনুসন্ধাধ-সমিতি, ধাঢ়-অন্ধমন্ধান-সমিতি প্রভৃতি 

সমিতির এবং স্বন্থামখ্যাঁভ ব্যক্তিগণের সমবেত ও ব্যক্তিগত চেষ্টার ইতিহাসে 

অনেক নূতন তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে 7 কিন্ত দর্শন-ক্ষেত্চে প্রকৃত £6598101 

এখন পধ্যস্ত অন্ন অগ্রসর হয়াছে। অধ্যাপক "ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীলের জীবনব্যাপী , অধ্যয়ন ও আলে!চনার ফল আমর এতদিনে আব্বাদন 

কাঁরতে পাহব, এরূপ সন্তান! দেখিতেঘি। কিছু এক্ষেঞ্জে কেবল তাহারি 

হস্তে হলচালনার তার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকলে চলিবে না। সংস্গত দর্শন 

ক্ষেত্রে এখনও বহু গব্ষণ। ও অনুসন্ধানের অবসর আছে। আমাদের যে 

প্রচলিত বড়দশন ইহার অতিরিপ্ত কোনও দর্শনশান্ত্র এদেণে শ্িণ কিনা? 

অবঠ “সর্বদর্শনসংগরত” হইতে আমরা কয়েকটি দার্শনিক মতের পরিচয় 

পাই। কিন্ত, ্'সক্ণ মতের ' আদি গ্রন্থ কোথায়? পৃদ্ধদেবের কীবন- 

চবিতে দেখ! যায যে, তিনি নানাবিধ দর্শন অধ্যয়ন কর্পিযাছিলেন। এই 

নকল মণে': ভিত্তিভূমি কি? বার্জবন্ত বৌদ্ধ দশন ধথ্বন্ধে এদেশে আঙ্গ 

পর্য্যন্ত অতি অল্পই' আগোচনা শভইয়াছে। এক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায়, 

সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণের কে কে সহচখু হইবেন? এ সম্বপ্ধেও আমাদিগকে 
পাশ্চাত্য প্রত্বতত্ববিদের যুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে । "কতদিন আগ আমর। 

পরপ্রত্যাশা থাকিব? 

শীশঙ্করাচাগ্যের নামের সহিত সংযুক্ত “সর্ববসিদ্ধান্ত-সংগ্র হ” হইতে আমরা 

জানিতে পারি 2-- | ঃ 

চতুর্দশনু বিদ্যন্তর মানাংসৈব গরীয়সী " 
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বিংশত্যধ্যা যুক্ত ৮ প্রতিপাদ্যার্থতো দ্বিধ! 
কর্শার্থ পুর্বমীমাংস। ছ্বাদশাধ্যায় বিস্তৃত] ॥ 

অস্যাং সুত্রং জৈমিনীয়ং শাবরং তাষ্যমস্য তু 

তবত্তাত্তরমীমাংস। ত্বষ্টাধ্যাক্ী দ্বিধা চ স1' 

,দেবতাজ্ঞান ক1গাভ্যাং ব্যাসস্ুত্রং দ্বয়োম্মম্ম্ ॥ 

পুর্ববধ্যায়চতুফেণ মন্ত্রণাচ্যখক্র দেবতা । 

সংকর্ষেণোদি, তা তদ্ধি দেবতা কাওুচ্যতে ॥; 

ইহা হইতে জানা যায় যে. প্রতিপাদ্য বিষয়ের তেদে মীমাংসাদর্শন 

ভ্বিবধ এবং বিংশ অধ্যাঝে বিভক্ত । ,কন্মক1ৃগুবিবয়ক ১২ অধ্যায়-বিস্তৃত 

পুর্বামীমাংসা-_-টজমিনি ইহার স্থত্রকার এবং শবর ভাষ্যকার ! অন্পক্ষে 

উত্তরমীমাংস। অষ্টাধ্যায়ী। ,উত্তর-মীমাংসার ছুই ভাগ । দেবতাকাগ্ ও জ্ঞান 

কা । উভয় কাণ্ডেরই হ্ত্্রকার ব্যাস। প্রথম চারি অধ্যায় মক্ত্রোল্লিখিত 

দেবতার মীমাংসায় (নয়োজিত।' অপর চারি অধ্যার আমাদিগের সুপরিচিত 
্রহ্মস্থ্র বা ব্দান্ত-দর্শন। কিন্তু উত্তরমীমাংসার পূর্ববার্ধ, যাহাকে দেবতাকাও 
বল! হইল, তাহা! কোথায়? এ দ্দেবতাকাণ্ডের নাষ্ষি ভগবৎপাঁদ-নিশ্মিত 

ভাষ্য ছিল। ভাব্যং চতুর্ভিরধ্যাট্য় ভগবদ্পীদনির্শিতম্। সে ভাষ্য কোথায় 
গেল? ইহার সাবশেষ' অনুসন্ধান আবগ্তক। কয়েক বৎসর পূর্বের কাশীস্থ 
ভারত-ধন্শ-মহামগল দৈবীমীমাংসা বলিয়া এক হ্ত্রাকার দর্শনগ্রন্থের সন্ধান 

পাইয়া 'ধব্যারত্র।কর, মাসিকপত্রে ' তাহার রসপাদ উৎপত্তিপাদ ও 

স্থিতিপাদ--এ তিন পাদ প্রকাশ করেন।, প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল যে, এই 

দৈবী-মীমাংসাই সর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহোল্লিখিত দেবতাকাণ্ড। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে 
সে বিশ্বাস স্থায়ী হইল না" দেবা মীমাংসার আরম্ভ সুত্র এই__-অথাতো 

ঙ্ভি জিজ্ঞাসা। দৈবামীমাংসার আর ক়ৈকটি সুত্র এইরূপ-__ | 

বূসরূপঃ পরমাত্মা, জড়রূপ। মায়া_-। স্থষ্টেরতীতে। বুদ্ধেশ্চপরঃ স ভক্তি- 

লত্যঃ। বৈধী বাগাত্মিকা “নাম তিন্না সাধনলত্য। গৌণী । তদ্ বিস্মরণাদেব 
খ্যাকুলতাণ্তো ইতি নারদঃ। মহাস্মাজ্ঞানম্ অপেক্ষ্যং | ভদভাবে জারবৎ। 

এই সকল ও অন্যান্ত হ্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ধারণ! হয় যে 

এ দৈবা-মীমাংসা নারদ-তক্তি- ছত্রের অপেক্ষা অর্ববাচীন গ্রন্থঃ ৪ প্রাচীন 

দেবতাকাণ্ড নহে। 

' ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকাবুকা দার্শনিকের ন্বপারিচিত গ্রন্থ। শুনিয়়াছি খুটীয় 
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বঠঠ শতাব্দীতে এই গ্রন্থের চীন ভাষাফ, অনুবাদ হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃষণ 

বলিয়াছেন যে; তাহার গ্রস্থ“পঞ্চশিখাচাধ্যের বষ্টি তন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার ৷ 

_. অপ্তত্যাং কিল যেহর্বাস্তেহর্থ! কৃৎমন্য যষ্িতন্্ত | 
আখ্যায়িকাবিরাহিত! পন্ধবাব বিবর্জিতাশ্চাপি।_-৩২ 

পাতগ্ল দর্শানর ব্যাসভাব্য নামে যে ভাষ্য প্রচলিত, আছে* তাহার 

ধকয়েক স্থলে যতনে স্তর বা বুচন) উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়ী যায়। 'এই, 
ষ্টিতন্ত্র কোথায় কোন্ গ্রন্থাগারে হয়ত এখনুও কাঁটদষ্ট হইতৈছে। ফে 

ইহার উদ্ধারসাধন করিবে? 'বিজ্ঞানতিচ্ষু সাংখ্য শান্ত্রকে কালার্ক-ভক্ষিত 

বলিয়াছেন। বস্ততঃ, প্রচলিত ফড়াধ্যায়ী_যাহাকে আমরণ সাংখ্যন্থত্ বলিয়া 

জ্ঞাত আছি, তাহা যে কাঁপলের মূল সুত্র নহে, তাহ। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে 
পারে। শক্ষরাচার্ধা বরহ্মস্থত্রের পরবাদ-প্রসঙ্গে যাংখ্য এবং অন্ঠান্ত দার্শপিক 
মতের যথেষ্ট অঠলোচনা" ক'রয়াছেন ? কিন্তু এ প্রসঙ্গে শঙ্কর যেরূপ কণাদ- 

ত্র, ন্ায়-স্থবর জৈমিনি-স্ত্র এবং যোগস্থ্র হইতে স্থত্র উদ্ধার করিয়াছেন, 
সেরূপ সাংখ্য-স্ত্র ইইতে কোন গতর উদ্ধার করেন নাই | তাহ। ন! করিয়। 

তিনি ঈশ্বরকৃষ্ণের ক্কারিকাই উদ্ধত 'করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? 

শঙ্করণচার্ষ্যের সময়ে কি স্'খ্যসুত্র প্রচলিত ছিল না? সাংখ্যস্থত্রের সহিত 
তৎপূর্বববর্তী তত্বসমাসের কি সম্বধ্ধ ? কেহ কেহ ইহাকেই কপিল গ্রণীত মূল 
সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন। এ সম্বদ্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন £__ 

নন্বেবমপি তত্বসমাসাখ্য হৃব্রৈঃ 'সহান্তাঃ বড়ধ্যায়ঃপৌনরুজমিতি চেৎ। 
নৈবম্। সংক্ষেপ বিস্তররূপেণ উভয়োরপ্যপৌনরুক্ঞাৎ। , 

তত্বসমাসই কি প্রাচীন সাংখ্যশ্ত্র ? তৰসমাসকে দর্শনের স্থচীপত্র 
বলাই সঙ্গত। তত্বসমাসের কয়েকটি সুত্র এইরূপ £- 

অঙ্টো প্রকৃতয়১। ষোড়শ বিকারাঃ। 

'পুরুষঃ | ব্রেগুণাং। 

সঞ্চরঃ। প্রতিসঞ্চরঃ। 
সাংখ্য-মভ যে অতি সুপ্রাচীন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। 

কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে সাংখ্যমতের. উল্লেখ 'আছে। বাদরায়ণের বরহ্স্তরে 

পরবাদ অধ্যায় ভিন্ন'অন্তব্রও সাংখ্য-মত নিরাসস্রে প্রযতত দৃষ্ট হয়। 
এই প্রাচীন সাংখ্য-মত কি গ্রন্থের উপর প্রতিষ্িত ছিল? সাংখাস্থর ও 

যোগম্থব্জ এখন আমরা যে আকারে দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি 



৫৯২ . বীরভূমি । ৪র্থ বর্ধ। 

স্ব অবিকল একরপ। এক্ষেত্রে কে কাহার শ্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাব 

আলোচনা হওয়। আবশ্ঠক | ঃ 

বড় দর্শন এখন আমর] যে আকারে পাইতেছি,ইহাই কি তাহাদ্দিগের 

আদিমরূপ অথবা পরবর্তী সংস্করণ? ব্রনস্থত্জে জৈহিনিস্থত্র. উদ্ধত দেখা 
যায়। * আবার পুর্ববমীমাংসার ব্রন্মস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য,করা হইয়াছে। 
সংখ্যহুত্রে বো.শষিক দর্শনের প্রতি কটাক্ষ আছে। ইহা হইতে এব* 
ফাধারণত্তঃ 'পরবাদ হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, প্রাচীন হ্ত্রকার- 

দিগের সংক্ষিপ্ত কুত্রগ্রন্থ তাহাদিগের শিষ্য অন্ুুশিষাদিগের দ্বারা বর্দধিতা- 
কার লাভ করিয়াছে। ষ্ড়দর্শনের আদিম রূপ কি ছিল? ইহার অনু- 
সন্ধান হওয়া বিশেষ আবশ্তক। শুধু সুত্র 'নহে,' ভাঁষ/ সম্বন্ধেও অনেক 

অনুসন্ধান বাকী ব্রহিয়াছে। কেহ কেহ শঙ্করাচার্ধ্যকেই অদ্বৈত মতের 

প্রবর্তক মনে করেন, কিন্তু তাহার গুরুর গুরু গৌডগরাদাচার্ধয মাওঁক্য 

উপনিষদের খে কাঁরকা রচন? করিয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের 

পা্রণত অবস্থার পরিটয় পাওয়! যায়। শক্করাচার্যা ও কারিকার ভাষ্য 
রচনা করিয়াছেন এবং তাহার শাীরকভাষ্যে আত্মমত সমর্থনের জন্য 

ভগবান্ উপবর্ষকে প্রনাণন্বরূপ, উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। তিনি আর-একজন 

বৃতিকারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উপবর্ষই কি'বৃভিকার ? এই উপবধ 

কে এবং তাহাবর গ্রস্থ কোথায় গেল? বিশিষ্টাদ্বৈতা্য রামান্ুজ তাহার 

শ্রীতাষ্যের ভূমিকায় বলিয়।ছেন যে, তাহার ভাষ্য প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়- 
নের ভাষ্যের অনুসরণ মাত্ত। এই বোধার়ন কতদ্দিনের লোক এবং তাহার 

সে ভাষা গ্রন্থ কোথায় ? বামানুজ বেদার্থসংগ্রহে বলিয়াছেনঃ" 

যথে নিত-ক্রম-পরিণতঃ, তক্তৈকলত্য এব ভগবদু বোধায়ন টস্ক ভ্রমিড় 

গুহদ্নেব কপার্দ তারুচি প্রভৃতিভিরবগীতঃ » * শ্রুতিনিকরনিদর্শিতোহয়ং 
' পন্থাঃ | ৃ 

এই ধঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেকখ কপর্দি, ভারুচি প্রসৃতির গ্রন্থসকল কি কি 

এবং কোথায় পাওয়ী যাইবে ? ্রীযুক্ত বঙ্গাচারী তাহার শ্রীভাষ্যের অন্ু- 

বাদে ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ 8.২ * 
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রি ১১শ সংখ্যা । ] একাবলী। ৫৯৩ 

একথ। যদি সত্য হয়, ৬বে এসকল প্রাটীন ও ্রস্থের উদ্ধার না হুইলে 

আমর! বিশিষ্টাদ্ৈত মতের প্রার্ঠীনত। কিরূপে সপ্রমাণ করিব ? 

এ বিষয়ে আরও আনেক কথা বলা যায়। আমি দিকৃপ্রদর্শন করিলাম 
মাত্র। ইহাতেই বুঝু! যাইবে “যে, দর্শনক্ষেত্রেও আমাদের কত অনুসন্ধান, 
কত গবেষণা, কত ল্লপ্তোদ্ধার অবশিষ্ট আছে। , 

এই সকল গুরুতর অথচ অত্যাবশ্তক কাধ্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য 
আমি বঙগীয় সাহিত্য সম্মিলনকে সাগ্রঠহ আহ্বান করিতেছি।* আমাদের 

এ সম্মিলন কেঁবল উৎসবক্ষেত্র নহে, ইহ! কর্ম-ক্ষেত্র। আনুন কর্মের সফল 
ভয় মগ্ডিত করিয়া আমরা এই সন্মিলনক্ধে সার্থক ও সমৃদ্ধ করি। * 

শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ৃ। 

একাবলী (৫) 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

পাতালপুরী-সখী-সম্ভাবণ। 

নুবর্ণ-পাত্র-প্রদত্ত 'পানতোগ্রনবিশিষ্ট রম্বণীয় সুবর্ণ পিঞ্তর যেমন তন্মধ্য- 

স্থিত পক্ষীর তৃপ্তিদায়ক হয়না; তথাপি তাহার উপাদেয় রসনাতৃণ্ডিকর 

ভোক্ষ্ভোজ্যাদি স্বাভাবিক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তক্ষণ কর্িয়। থাকে, তদ্রপ কাল- 

কেতু দৈত্যের পাতালপুরীস্থিত অশ্বরথশোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদ- 
শ্রেণী একাবলীর গ্রীতিদায়িক হইল ন। বটে, কিন্তু তিনি দৈত্যপতির উৎকুষ্ 

গ্ুপকার-ববিত উপাদ্যে ভোক্ষ্য্তোজ্যাদি ক্ষুপ্রিরৃত্তির * জন্ঠ গ্রহণ করিতে 

লাগিলেন। দৈত্যপতি-নিযুক্ত। সর্ববালক্কারভূষিতা দাসদাসীসেবিতা হইয়াও 
তিনি সুখান্থতব করিলেন না। বনজজাহু হরিদ্বর্ণপত্রশেোতভিত মহীরুহরাজিও 

সুকপিগ্ধ বায়ু-হিল্লোল যেমন পক্ষির নয়নযনোরঞ্জন করে তদ্রপ রত্যরাজপুরী 

প্রিয়সথীসহবাদ এবং প্রসন্নপ্রম তা ও, নির্মলসপিল! নদীতে স্নান রাজ- 

কুমারী একাবলীর মনোরঞ্জন করিত। তিনি এক্ষণে সর্বদাই বিষাদ-ছড়িত। 

দৈত্য-দাসীগণের সন্লিধি তাহার বিরক্তকর  হইয়। উঠিল, তাহাদিগের বচন 

হার কর্ণের পীড়াদায়ক হইল। প্রণয় গ্রপীড়িত্র বালিকা প্রণয়ীদর্শন- 
লালদায় নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র যে দৈত্যপতি কর্তৃক হৃত। ও বন্দীভাবে 

* বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ। 



৫৯৪, বীবুভূমি। [ ৪থ বর্ধ। 

রক্ষিত] হইয়াছেন এই চিন্তাই মরল! ললনার ধ্রদয়ে বিষজাল! প্রপার করি. 

তেছিল, তদুপরি স্সেহময় ও স্নেহময়ী জনক জননীর চিন্তা, তাহার প্রতি 

ষাহাদ্দিগের আদর-মাখাঁ মাশ্বাস-বাণী তাহাকে (ক্রমশঃ বিবশ। করিয়! 
ফেলিল। প্রাণপ্রিকরতমা সখী যশোবতী, ভীঁহার অনুগ্বামিনী . হইয়াছে এই 
আগাঁসেই তিনি এখনও জীবনধারণ করিতেছেন। ফযোবতীও একাবলীর 

প্রতি একাত্ত'অনুরাগিনী ছিলেন। এই অনুরাগ বশতঃই "তিনি স্বীয় কষ্ট ৪ 

তাহার 'মভাবে তদীয় জনক জননীর দুঃখকে হৃদয়ে স্বানদান ন] করিয়াই 

পাতালপুরীতে একাবলীর অন্ুসারিণী হইয়াছেন। সখীর' অদৃষ্টে যাহ। 
আছে আমার অনৃষ্টেও তাহাই ঘটিবে এই ভাবিয়া অকুঞ্সিমপ্রণয়৷ যশোবতী 
একাবলীর উত্তলতরজমালা সমাকীর্ণ ঘু্যমান ীবনপ্রবাহে .ঝম্প প্রদান 

করিয়াছেন। 

পাতলপুরীর প্রশস্ত প্রকোষ্ঠাত্যন্তরে দ্বিরদরদনির্শিতি পালছ্কে একা- 
বলী ও যশোবতী উপবেশন পূর্বক কথোপকথন করিতেছেন। 

এক1। সথি!' কোথায় আসিলাম ? আরও কি তাগ্যে আছে বলা যায় 
ন|। 

যশো। সখি আমি ত তাহাই বলিয়। থাকি, মন্ুষ্ের ভাগ্যে কখন কি 

হয় নির্ণয় করা অতীব দুরূহ । কোথায় তুমি রত্যরাঁজ কন্ত', রভ্যরাজপুরীতে 
থাকিয়াও তুর্বন্ুপুত্র একবারের জন্ত লালাফ়িত হঙ্টয়া জীবন বিসর্জন দিতে 

উদ্যত হইয়াছিলে মার এক্ষণে সে সমু্ধায় বিস্থৃত হইয়। এই ভীষণ কালকেতু 

দৈত্যের পাতালপুরীতে বন্দীতভাবে আবদ্ধ । 
একা । তুমি না বুঝিয়াই আমাকে বিদ্রপ করিতেছ। আমি যাহার 

বিরহানলবিদগ্ধ। হইয়া জীবন বিসর্জনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম এক্ষণে 

আবার তাহারই প্রত্যাশ!য় জীবনগ1র করিতেছি। 
' যশো। একথা কি প্রকারে সম্ভবে? তখন তুমি তোমার জনক 

জননীর নিকট ছিলে আবু সেই !ঞজনক জননী তোমাকে তোমারই হৃদয়- 

দেবতা। একবীবের ' কৰে সমর্পণ করিবার উদ্যোগী ছিলেন, তথাপি তুমি 
বিরহপীড়িত হ্ইয়! জীবন বিলব্জন দিতে কৃতসঙ্কর৷ হইয়াছিলে, আর এখন 

ত তাহাকে প্রাপ্তির আশ! একান্ত নির্মল হইল তথাপি তুমি তাহার প্রত্যাশ! 

করিতেছ? তুমিকি শঠতা অবলম্বন করিবে ?' . 
একা । কি শঠতা? ইহার মধ্যে আবার শঠতা কোথায় পাইলে? 



১১শ সংখ্যা 1] একাবলী। ৯৯৫ 

যশো। কেন? কালকেতুর গলদেশে াল্যদানে প্রতিশ্রত হইলে সে ত 

তোঁমাকে পিতৃগৃহে দিয়! আসিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । তুমি রি অবশেবে 

সেই উপায় অবলম্বন করি'বৈ স্থির করিয়াছ ? 
একা । বিপদে পতিত হুইয়ী কি তোমার বুদ্ধ লোপ শাইয়াছে? 

আমার ,কি শঠতা, কঠা উচিত? গুরূপ প্রতিশ্রুহ হইলে পিভাকে ত*বিপদ- 

সাগরে নিমগ্ন করা হয় । উহ" কি আদা দ্বারা সম্ভব এ আমার জীবন বহির্গত, 

১য় তাহাও তোয়ঃ তথাপি পিতৃদেবের কোনরূপ অনিষ্ট আমা! দ্বারা*সম্ভবে না।' 

যশো। তবে আবার তোমার আশ কি ? 

একা । কালকেতুর গলে, মাল্যদান করিলে 'কিন্ব! তদ্বিষয়ে প্রতিশ্রুত 

হইলে সে আমাকে মুক্তিপূর্বক পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিবে ইহাই শ্রথণ 

করিয়াছ, আর একটি কথা, বলিয়াছিল তাহা বুঝি, শ্রবণ কর নাই? কাল- 

কেতুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি আমার আশারু উদ্রেক হইয়াছে । 

তাহা যদি না.হইত, তবে এত দিনে আমার কষ্কাল ধুধ্যন্তও দর্শন করিতে 

পাইতে না। 
যশো। না ভাই, 'আমি তা, শ্রবণ কক্ষ নাই। আমি তখন দুর্বৃত্ত 

অস্থরের অন্ুদরণ করিয়া স্ধসরুঘপ্রায় হইয়াছলাম হ্ৃতরাং তাহার সমস্ত 

কথায় আমার মনোনিবেশ হয় নাই। 
এক]। তাই, তোমারই কথার উত্তরে কালকেতু বলিয়াছিল “স্থুরাস্থুর 

বক্ষ, গন্ধর্ব ও নবের মধ্যে আমার মহিত দ্ধ করিতে সমর্থ হয় এমন কেহই 

নাই। তবে যিনি মনুষ্যরূপে ঘে]টকষীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন এমন 

মহাত্বাই আমার ব্নাশ-সাঁধনে সমর্থ হইবেন।” ভাই, কথাটা শুনিয়া অবধি 
আমার মনে আশাদীপ প্রজলিত হইয়!, উঠিয়াছে।" ৃ 

যশেো। তোমার আশানুরূপ ফল ফলিবারও সম্ভাবনা নাই। এত্রন 

পোকও জন্ম গ্রহণ করিবে না, তুমিও উদ্ধারু প্রাপ্ত হইবে না। , 

একা । সেকি প্রিয়সখি ! তাঁম কি এতদিন অপণ কর নাহ বে একবার 

ঘেোটকীরূপিনী লক্ষমী-জেখীর উদর হহাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ? 

যশো। না ভাইঃ. আমি তাহা পুর্বে কথন শ্রবণ করি নাই। সেবাহা 

হউক তোমার কথা সঠয হইলেও তোমার উদ্ধারের উপায় কি? তুমি যে 

এই অতি হুর্গম পাতালপুরীতে আনীত হইয়াছ তাহা তাহার! কি প্রকারে 
ধবাদ পাইবেন? 



৫৯৬ । বীরভূমি। | র্থ বয। 

একাবলীর সমস্ত আশ! সথীকর্ভুক অফলপ্রদা বলিয়] নির্ণীত হইলে রাজ- 
কুমারী নিরাশ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং “বিপত্তৌ মধুস্থদনঃ এই বাক্যে 
শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ পূর্ববক নিস্তন্ধ হইলেন। ৃ 

সখী একবলীকে মধুস্ুদনের নাম গ্রহণ করিতে শ্ররণ করিয়া যশোবতীঃ 

রণ 'হইল তাহার পিত] “সর্বদাই, সাধু স্্যাসীগঃ পরিবৃত থাকেন। 
ট্ট তাঁহার পিতাকে সর্বদাই উপদেশ দিতেন যে কীজমন্ত্র জপ করিয্তা 

মাতা জগদদ্থাকে একমনে'ডাকিলে ম| কখনই তাহার উপর পরাজ্মুখ হইবেন 
না। তিনিও পিতৃদেবসহ' এই 'পাধুগণসকাশে ভগবতীর বীজমন্ত্র শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমযকু ক্পিদে পতিত হইয়া ম1 জগদন্বাকে একাগ্র- 

চিত্তে ডাকিবার জন্য তাহার বাসন। হইল। এ'কারণ তিনি সখীকে সম্বোধন 

পূর্বক কহিলেন, “সথি! আম পিতৃদেবের সহিত সাধুগণ সকাশে 'মাতা। 
তগবতীর বীজমন্ত্র ও তাহার জপ-প্রণালী শিক্ষা, করিয়ছিলাফ। তোমাকে 
মধুস্থদন নাম গ্রহণ 'করিতে শ্রর্ধ করিয়া আমার অন্তঃকরণ সেই আদিকারণ। ্ 

জগদম্বার প্রতি ধাঁধিও হইয়াছে । আমি সেই ধিপদহারিণী মাতার শরণাগও 

হই, দেখি তিনি প্রসন্ন। হন কি ন।1 সথা একাবলীও তাহাকে সেই উপায় 

অবলম্বন করিবার অনুরোধ করিতেছেন, ইঞ্যবকাশে পরিচারিকা মুখে শ্রধণ 
করিলেন দৈত্যরাজ তাহাকে দরশন কঞ্চিবার জন্ত আগমন করিতেছেন । 

যশোবতীও শ্রবণমাত্র গাত্রোখান পৃর্বক নিজ ্রকোষ্ঠ গমন করিলেন, এদিকে 
দৈত্যরাজ একাবলীর প্রক্ষোষ্ঠ মধ্যে আগ্মমনপুর্ববক একাবলী-নিষগ্ন খণ্টান্কোপরি 

উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, «কি সুন্দরি ! তোমার সখী কোথায় ?” রাজকুমা- 

রীকে উত্তরদানে বিষুখ দেখিয়া পুনরার তাহাকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, 

“রাজকুমারি! আমি তোমার প্রেমাধীন, আমি ষে দিবস তোমাকে পদ্মবনে 

কেলি করিতে দর্শন করিয়াছিলাম,'সুই দ্রিবসই আমি তোমাকে পদ্মলগ্মা 

বলিয়। জানিয়াছি। তুমি আমার সহিত বাক্যাগাপ করিক্া আমার তৃষা 
প্রাণকে সজীব কর।” 

দৈত্যশ্বর কালকেতুর এতাদণ পর্ধা স্থচক প্রণরসম্ভাষণ শ্রবণপুরধ্বক অতি”: 

শয় ক্রোধান্বিতা হইয়। একাবলী কহিলেন “আমি আপনার প্রণয়সম্ভাষণ শ্রবণ 

করিতে ইচ্ছৃক নহি। রদীয় পিত| রভযরাজ আমাকে তুর্ববন্থপুত্র একবীরের 

সহিত পরিণয়দানে প্রতিশ্রুত আছেন এবং আমিও তাহার প্রতি একান্ত 

অন্ুরাগিনী। সুতরাং আপনার'এ আশ! ছুরাশামাব্র, পর-জী-গ্রহণ মহাপাপ 

' জানিয়। আমাকে পিজ্রালয়ে পৌছিয়। দ্রিন।” 
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রাজকুমারী একাবলীর ক্রোধোদিত। দ্চনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া 
অন্ুুমাত্র ভীত না] হইয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত টদত্যপতি শাহাকে, 

উত্তর প্রদান করিয়া! কহিলেন, “রাজকুমারি তোমার এ কথ কি প্রকারে 

সঙ্গত হইতে পারে? আমি £তামাকে আনয়নের জন্য যে নিদারুণ কষ্ট 

স্বীকার, করিলাম। কাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি. যদি আমাকে 
ধিবাহ করিতে স্বীকৃত হও অধব তৃঘ্বিরয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও ভাহা হইলেও, 
আমি তোমাকে পিহগুহে রক্ষা করিয়। আসিতে গ্রারি।” তঙ্জুবণৈ একাবলী; 
বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, '“দৈত্যেশ্বর ! আমি শ্রীলোক, স্ত্রীলোক কখন 
স্বাধীন! নহে, সততই পরাধীন, আমি কুমারী, সুতরাং পিতৃদেবের আজ্ঞাধীনা 

পিতৃদ্েব পুর্েই আমাকে হৈহয় নামক রাক্জকুমারকে দান করিবেন এইক্রপ 
সঙ্কল্প করিয়। রাখিয়াছেন আমি এক্ষণে তাহার বিরুদ্ধাচরণ পূর্ববক 
সনাত নধন্্দ পরিষ্যাঁগ ধরিয়া কি প্রকারে আপনাকে পতিত্বে বরণ 
করিব? এ 

কামমোহিত ত্যরাজ কালকেছু , একাবলীকথিত বাক্যের মম্মগ্রহণ 

করিল না। সে ফে স্থানে উপবিষ্ট ছিল, তথা হইতে অগ্রসর হইয়! একা- 
বলীর অধিকতর সন্নিকটবৃর্তণ “হইয1 প্রসারিত হস্তে রাঁজকুমারীর হস্ত- 

ধারণোগ্ভত হইয়া! কহিল; “দেখ প্রিয়তমে ! আমি পূর্বেই ত তোমাকে 

বণিয়াছি যে আমি অকারণে রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক নহি। তোমার 

পিতা বল, একবীর বল, কেহই যুদ্ধার্থে আমার সম্মুখে দণ্ডাগ্নমান হইতে 

সমর্থ নহে, আমি অঞজর অনর। 

প্রসারিত-হস্ত দৈত্যপতিকে রাজকুমারীর করকমলধারণোদ্যত দেখিয়া 

একাবলী পশ্চাৎ অপসরণ পুর্ধবক কহিলেন, “আমাকে কদাপি স্পর্শ 

করিও না। স্পৃষ্ট হইবামাত্র জাঁনিখে আমি এ কলক্ষিত দেহ আর 
রাখিব না 1” - | ৃ্ ্ 

রাজকুমারীর এতাত্বশ বাক্যে ভ্রু হইয়* দেত্যপতি দণ্ডায়মান হইয়া 
ক্ষণকাল পুর্ণশশধরতুল্য একাবলীর মুখকমল নিরীক্ষণ পুর্ববক গর্বিবিত-স্বরে 

কহিলেন, "হন্দরি! আমি কি তোমার সহিত বাচালঙা করিলাম? 
দেবতারা কখন পূর্ণৰর দান করেন না। পূর্ণবর প্রাপ্ত হইলে ত আমি 
অমর হইতাম, কিছুতেই আমার মৃত্যু ঘটিত না। দেবী আমাকে বরদান 
পুর্বক, এক অসম্তাবিত উপার়ে আমার মৃত্যু নিপ্ধীরিত করিয়া দিয়াছেন এ 



' 
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ঘোটকীগর্ভঞজাত মনুষ্যই আমার" বিনাশ সাধনে সমর্থ, কিন্তু সুন্দরি ! এ 

“কথ! কি কৃখন সম্ভবে যে ঘোটকীর গর্ভে মন্ুষা' উৎপর্ন হয়? সেযাহা হউক 
আমি তোমাকে বিবেচনা করিবার জন্য ছুই দিবঞ্জ সময় দিলাম। এই দুষ্ট 
দিবসান্তে তৃতীয় দিবসে আমি তোমার সংকল্লিত অবগত হইয়া কর্তব্যাব- 

ধারণ করিব ।” 

কালকেতু একাবলীর প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গষন করিলে যশোবতী তথা 
উপস্থিত হইলেন। যশোবতীঁকে দর্শন করিয়াই একাবলী' অতীবু বিরকজিসহ- 

কারে কালকেতুর হস্ত হইত মুক্তিলাভের পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন। কহিলেন, 
"্যশোবতি ! কালকেতু আযাকে নিদারুণ যন্ত্রণাদানে উদ্যোগী হইয়াছে । সে 

এন্সণে শুদ্ধ বিবাহপ্রস্তাব করিয়! ক্ষান্ত থাকে না। কৰন হস্ত কথনব৷ পদ 

ধারণে উদ্যত হয়। আমাক্ভুক এজগ্র কটুভাষে তিরস্কৃত হইয়! সে ক্রোধ- 
কম্পিতাঙ্গে আমাকে ছুই দিবসের সময় দিয়াছে। তৃতীয় দিবস পুনরায় আমার 

নিকট উপস্থিত হইবে । এবার আসিয়৷ যে কি কাণ্ড করিবে তাহা ভাবিয়াই 
আমি ব্যাকুল হইতেছি। সখি। ইহার পুর্বেব যদ্রি কোন উপায় হয় তবেই 
নিস্তার নতুবা আমার জীবনবিমজ্জনই একাস্ত শ্রেয়ঃ। জীবন থাকিতে 

দৈত্যেন্্রাণী হইতে পারিব না .. & 

যশেো!। ভা, উপায় অবশ্ঠই হইবে ।  আঁম'ম1 জগদম্বার বীজমন্ত্র জপ 
করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত। হইয়াছিলাম । আমি স্বপ্ন দোখলাম তিনি যেন 

দিব্যলাবণ্যময়ী মুত্তিধারণপূর্বক আমাকে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, 
যশোবতি! তোমার কান ভয় নাই। আমার বরে তুমি যদৃচ্ছা অদৃষ্ত গমন 

করিতে পারিবে । দৈত্যরাজপুরী হইতে অলক্ষিতভাবে বহির্গত হইয়৷ তুমি 
যদৃচ্ছ। গমনপুর্ববক যে স্থানে পদ্মবনমণ্ডিতা বেদী দেখিবে সেই স্থানে নদীতটে 
উপবেশনপুর্বক উচৈঃম্বরে রোদন 'করিবে। তোমার করুণ রোদন শ্রবণ 

' করিয়া যে বাজপুত্র তোমার সন্নিহিত হইয়া রোদন-কারণ ভিজ্ঞাসিবেন তাহারই 
নিকট তোমার ও তোমার সথীর বাত বর্ণনা করিলে তিনিই তোমাদিগে 

উদ্ধারসাধন করিবেন। আমি জগদম্বার রূপ ও জ্যোতি দর্শনে বিমোহিত 
হইস্া তোমারও অরৃশ্ঠতাবে আমার সহিত গমনের আদেশ লইতে পারি 
নাই। যাহা হউক আমি কল্য প্রাতঃকালেই এখান হইতে বহির্গত হইব। 

দেবী অবশ্তই রক্ষা করিবেন । 



গু ৭ ৪ 

১১শ সংখ্য। । ] একা বলী। ৫৯৯ 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

মুগয়। 

মহারান্ত .একবীর নিরূপিত দ্ষিবসে পারিষদবর্গ পরিমগ্ডিত হইয়া চতুর 
সেনাসমভিব্যাহারে * মৃগয়ার্থে বহির্গত হইয়া ব্বিধ পাদপশ্র্ণী ও ফালফুল- 
কুশোতিত এক খ্বনযধ্যে উপনীত হইলেন। তত্রত্য বিটপিশ্রেণীর শাখা- 

প্রশাখায় শিখিকুল আনন্দে পুচ্ছ আনর্তিত করিয়! ব্রমণ করিতেছে; ফোকিল-, 

গণ মধুর পঞ্চমে কুহৃধবনি করিতেছে ও অলিকুল গুণ গুণধবনি করিয়া উড়িয়। 

বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে মুনিগণের "আশ্রম হইতে বেদনাদ নিনার্দিত 
হইতেছে এবং মৃগশীবকগণ বৃক্ষনিয়ে শয়ন করিয়া! রোমথনে নিযুক্ত আছে। 

মুনিজন-মনোলোভা৷ এই বরমনীয় স্থানের শোভা দর্শনপূর্ববক রাজ! এই স্থানেই 
সেনানিবেশ' সংস্থাপন করিবার আজ্ঞা দিলেন। রাজ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে 

গাক্জোখানপুর্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ধন্ুর্বাণহত্তে তেলস্বী 
অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ* বহুদুর প্রস্থান করেন এবং বাঝ্িকাঁলে পুনরাগমনপূর্ববক 

নিজ পটগৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। 
একদ! নুপতি তেজস্থী অর্থবরারোহণে: মৃগয্ার্থ বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 

করিতেছেন, এমন সময়ে 'র্রতিপতি পুষ্পধন্ুু স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফলকরণোন্দেণে 

সেই বনভূমিতে উপনীত হইনন! একবীরকে একাকী দর্শনপুর্বক নিজ পুস্পধনু 

হইতে একটি পুস্পবাণ রাজার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মদনবাণাহত রাজ 
সহসা মনোবৃত্তিকুলের পরিবর্তন বুঝিতে পারিলেন কিন্ত এতাদবশ ভাবেরু কোন 

কারণই নির্দেশ করিতে পারিলেন না। মদন দেব স্বীয় অব্যর্থ ইধুপ্রয়োগ 
করিয়াই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজ। অতঃপর মুগয়া-বিচরণ প্রীতি প্রদ 

বলিয়। জ্ঞান করিলেন না। তিনি এসন্ঠ প্রত্যাগমনপুর্বক সেনানিবেশে 
গমন করিতে অদুরে শুদীয় বয়স বকেশ্বরকে অবলৌকন করিলেন। 

এদিকে বকেখবর রাজসমভিব্যাহারেং বনগমন্পপূর্বক অতীব কষ্টে পতিত 
হইয়াছেন। অনবরত পটমণ্ডপে অবস্থান তাহার পক্ষে ফারাগার-স্থান সদৃশ 

হইয়াছে। মৃগয়৷ তাহার গ্রীতিপ্রদ। মহে। তাহার বিহার, শন, উপবেশন 

সকল বিষয়ই তাহার 'কষ্ট অন্ুতব হইতে লাগিল। সেনানীগণসহ আলাপ 
পরিচয়ে তাহার স্পৃহা! রহিল না। একদ্দিবস 'তিনি একাকী পটমণ্প হইতে 
বহির্গত হইয়! ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় একস্থানে উপস্থিত হইলেন, তথা, 



৬০০ বারভূমি। [ ৪থ বর্ষ! 

কার শোভ। সন্দর্শনপূর্বক অতুল নানন্দ সহকারে তাহার রাজধানীর বৃত্তান্ত 
ম্মরণপথে পতিত হইল। তখন তিনি রাঁজা,.একবীরের নিন্দ। করিয়। আপনি 

আপনি বালিতে লাগিলেন, “রাজপুরুষদিগের এ এক অদ্ভুত চিত্তপ্রসাপিকা 
ক্রীড়া । ইহাতে কত যে অর্থব্যয় হইত্বেছে তাহার জ্গার ইঞ়্তা নাই। এই 

প্রকার অর্থের অপব্যয় না" করিয়া যদি ইহ আমাদিগের ন্যায় দরিদ্রকে 
দান করেন,' তবে আমাদিগের কত উপকাত্ন হয়। তাহাও না হয়, যাহাষ্ঠত 

নিজের" চিত্তপ্রসন্ন হয় তাহ! নিজেই'কর, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর! 

কেন? যখন আনয়ন করিয়াছেন তখন যাহাতে-আমার চি প্রসন্ন হয় তাহাও 

ত করা উচিত? কিন্তু কই, গামার বদানকা কোন উপায়বিধান 

ক্রেন ন। 2৮ 

বন্ধেশ্থর সেই জনসমাগমশৃহ্ঠ অরণ্য-গ্রদেশে মনের আবেগে আপনা আপনি 
ঈদৃশ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন ইত্যবকাশে 'রাজণ ত্বথায় উপস্থিত হইয়া 

ভিজ্ঞাসিলেন, “কি' হে বয়স্য; এই নির্জন স্থানে একাকী কি করিতেছ ?” 
সহস! রাজাকর্তৃক এবংবিধভাবে অভিহিত হইয়া 'বক্েশ্বর বিদ্ময়াভিভত 

হইলেন, সহসা কি উত্তরদান করিবেন ইহ। ভাবিয়া অবিতস্থমনে কহিলেন, 

“আজে, আজ্ঞে, আজ্ঞে করিব আর কি? *্ধুই 'াবিতেছিলাম যে, আপনি 

আপনি প্রতিদিন মুগয়ায় বহির্গমন করিতেছেন কেন্ত আমার পেটগরায় পিগু- 

দানের ব্যবস্থা ত কিছুই করিতেছেন না ?” 

রাজ।+ কেন? তোমার কি তালরপ আহার হইতেছে ন।? 

বকে। না না,তাহ। বলিতেছি না, তাহা বলিতেছি ন1। 

রাজা। তবেকি? 

বকে। মাজে, একটু “তবে” আছে বৈকি। 
. রাজা। কি আছে? বলিয়। ফেল। 

' বক্কে। রাঞ্জবাটাতে যেরূপ হইত সেরূপ আর হয়'ন। তাহার পর রাণী 
হইলে ত আরও ন। হইবার.কথা | ॥ 

রাঞ্জা। রাণী হলেকি? 

বকে। প্লাণী হইলে সকলবিষয্েই, বজ্র আটন হইবে। তখন কি আর 
এক্ষণকার মতন হইবে ? 

(ক্রমশঃ ) 



বীরভূমি, ৪র্থ বধ, ১২শ সংখ্যা, 
চেত্র* ১৩২১। 

ভাগবত, ধর্ম 1 
প্রকৃতির তিনগুণের মধ্যে সবগুপেত অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। 

সতগুণের অভিমুখী না 'হইপ্পে মানব ভাগবতধন্মের প্রকৃত মাহাত্্য হৃদয়ম 
করিতৈ পারিবে না। পুণ-তীর্ধে স্নানাদি করিয়। শ্রপ্ধান্থিত হৃদয়ে অমলাত্ম। 

সাধুগণের ল্গ করিয়া তাহাদের নিকট হরিকথ। শ্রবণের জন্ত শ্রীমদ্ভাগবত 

শান উপদেশ দ্িলেন। চিত্তকে সত্বগুগের অভিমুখী করিবাঁর জন্তই 
শীমন্তাগবতের" এই উপদেশ । সাধুম্থে, হরিকথা শ্রবণ না করিলে কোনই 
ফল হয় না, শাস্ত্রে এই,উপদেশ পুনঃ পুনঃ দেওয়। হইয়াছে। 

্ীমস্তাগবত পরবর্তাঁ ছুই শ্লেটকে বলিলেন; £_ 

“মুমুক্ষবে। ঘোঁররূপান্ হিত্ব৷ ভূতপতীনথ । 

নারায়ণকলাঃ শাস্তা ভজন্তি হানসুয়বঃ ॥ 

রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীল ভজন্তি বৈ। 
পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্ধ্য প্রজেপ্নৰঃ1% 

এই উভয় শ্লেকের মধ্যে দ্বিতীয়টির অর্থ প্রথমে উপলব্ধি করিলে বিষয়টি 

সহলে বুঝিতে পারা যাইবে । | 

যে সকল ব্যক্তির প্রকৃতিতে রঞজোগুণ বা তমোগুণের আধিক্য অর্থাৎ 
যাহারা কাম ও লোতের দ্বারা পরিচালিত, তাহারা খশ্বধ্য,, সম্পত্তি, এবং 

পুত্রাদি কামনায় পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি প্রদ্থতির আরাধনা করে। আরা- 
ধনকারীর প্রকৃতি যেমন আরাধ্যের প্রক্লুতিও তক্দপ হও! প্রয়োজন। কিন্ত 

যাহারা মুযুক্ষু তাহারা ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট ভৈরবাদিকে পরিহার করিয়া 

অস্যাশূন্টচিত্তে শান্ত নারায়ণ-মৃত্তিসকলের উপাসনা করেন। দ্অস্থয়াশৃন্য- 
চিন্তে” উপাসন! করেন ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে তাহার! উচ্চাধিকারী হইলেও 
কখন অন্টের উপান্ক' দেবতার নিন্দা করেন না। 



৬০২। | বীরভূমি | . [ ৪র্থ বর্ধ। 

শীমাগবদ্ণীতার তৃতীয় অধখায়ের ৩৩ শ্লোকে শীভগবান বণিতেছেন-_ 

«সদুশৎ চেষ্তে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞণনবানপি। 

প্রকৃতিং যাঁস্তি ভূতানি নিগুহঃ কিৎ করিষ্যতি ॥: 

ইহার“ তাৎপর্য এই। উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও লে'কে একনিষ্ঠ হইয়া 
স্বধন্ম্ের অনুবর্তন করিতে পারে না। অনেক' সময়েই প্রতিকূলাচরণ করিস 
থাকে।' ইহার কারণ জীৰ নিজ নি প্রক্কতির সদ্বশ, চেষ্টা করে। পূর্বকৃত 

ধর্খ ও অধর্পের সংস্কার যাহা বর্তষান জীবনে "অভিব্যক্ত হয় ' তাহারই নাম 

প্রক্কৃতি। জ্ঞানবান লোকেই এইপ্রক্কৃতির সৃশ কার্ধ্য করিতেছে ন্ৃতরাং 
মুর্খের কথা৷ বলাই বাহুল্য । স্বয়ং ভগবান শপ্রাকুষ্চ বা অন্য কেহ নিষেধরূপ 

নিগ্রহ করিয়। কি করিবেন ? কোনও কর্ম যহানরকের সাধন, এরূপ জানিয়াও 

লোকে ছর্বাসনার প্রবলতানিবন্ধন ভগবা.নর শাপনাতিত্রমে ভীত না হইয়! 

তাহ। সাধন করিয়া থাকে। 'ইহাই মানবের প্রকৃতি । এইজন্য বাহার! 

সত্যই রজো ও তমোগুণের শাসন ছাড়াইয়৷ তত্বগুণেক্র ভূমিতে উঠিয়াছেন 
তাহারা স্বয়ং ভয়ঙ্কর ভৈরবাদির পুজা ন। করিয়া! শান্ত নারারণমূর্তিসমূহের 
পুজা করেন সত্য, কিন্তু যীহ'রা নিজের * প্রকৃতির অন্ুবর্তুনে কামলোভ 

প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়। পিতৃ, ভূত, গওরজাপতি প্রভৃতির উপাসনা 

করে ইঙ্ীর! তাহাদের কোনরূপ নিন্দা, উপেক্ষা বা আজ্ঞ। করেন না। 

জ্লীমভা্বতেবু এই উপদেশ যানুর্ষষদি অন্ুবর্তন করিতে পাঁরিত তাহ! 

হইলে জগতে যাবতীয় বিরোধের অবসান হইত, মানবসমাজে প্রেমরাজোর 
প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু কার্ধাতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না। নিজের যাহ! 

ধর্ম তাহা জীবনে সফল করিবার জন্য বড় একট] চেষ্ট। বা আগ্রহ দেখিতে 

পাওয়। যায় না| ধর্শের আচরণ ন। করিয়া প্রচারের দিকেই আগ্রহ 

অধিক, আর এই প্রচারঃ জীবনের দ্বারা নিঃশব্দে নহে, পরের দোষ ও 

ক্রুটি উদবাটন করিয়া এবং, নিষেধ এ্রশংস। করিয়া সমালোচন। পূর্বক 
অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । এই জন্তই..সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিরোধ । এই 

জন্যই ধন্দ্র মাবকে টমত্রীর সুপ্রে একতাবদ্ধ করিতে পারে নাই, মানুষে 
মান্থবে সহত্র প্রকার হিংসা 'ও বিরোধ স্থষ্টি করিয়া ভগবানের পুজার নামে 
ভগবানকেই অবজ্ঞা করিতেছে! ,শ্রীমস্তাগবতের প্রেমভক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে 

'প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জগতের এই শোচনীয় অবস্থা দুর করার একমান্র উপায়। 



৯হশ সংখ্যা। ] ভাগবত ধন্ট। ৬০৩ 
পূর্বেবে বল! হইল যাহার্দের প্রকৃতিতে তমো৷ ও রজোগুণ অত্যন্ত অধিক 

তাহার! ঘোররূপ ভেরবাদির , পূজা করে। এরূপ উপাসন। আমাদের দেশে 

প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায়। খুব ঢাক বাজিতেছে, শত শত 'মেষ মহিষ 

বাঁণদান হইতেছে, সেই রক্ত গায়ে মাখিয়া খুব মদ থাইয়া লোকে হৈ হৈ 
বরিয়া নাচিতেছে, 'ন।চিতে নাচিতে,ছু একঞন অজ্ঞান হইয়া? পড়িস্ক। গেল 

লোকে' বণিল দ্েরতার বা ভূতের আবেশ হইয়াছে। এই গেন একরকমের 

উপাসন]। 
তাহার পর একদল শোষক আদ্ধ্বে*তাহারা ধর্মববিষয় উপদেশ গ্রহণ 

করিতে আসিলে যদ্দি তাহাদিগকে গ্রেমতক্তি আশ্রয় করিয্ব। সংযতভাবে ও 

শান্ততাবে জীবন “যাপন' করিতে বলা! হয় তাহা হইলে তাহার! আদে। 

সন্তষ্ট হয় না। তখন তাহারা আর একজন লোকের নিকট যায় তিনি 

বলেন যে "্রশান্র ঈশান কোনে শিষুলগাছের ' উপর যে পেচক বাস করে। 
অমাবস্যা রাত্রিতে সেই পেচকটিকে মারিয়া'যদ্দি তাহার চক্ষু ছইর্টি উৎপাটন 
হইতে পারে । তখন" সে ব্যক্তির চিত্ত বেশ প্রসন্ন হইল সে যাহা হউক 
ধন্মজীবনলাভের একটী। গুপ্ত-সন্ধান পাইল। 

মানবের প্রক্কৃতিই এই। “অন্যদেশের লাক অন্যতাবে খুন, ডাকাতি, 
দুরবর্তাঁ কোন দ্বীপে যাইয়! অগভ্য অসহায় লোকদের গুলি করিয়া বধ 
করিয়া নিজেদের প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে, আমাদের দেশে 

দীর্ঘকাল শান্ততাবের আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় এ সব দ্রকফে আপনার 

প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনের সকল সময়ে প্রকাশ্ঠ সুবিধা হয় না। বুদ্ধ করা, 

মুগয়] কর। প্রভৃতি বড় একট নাই, কাজেই শ্বখানে গিয়া মদ্যপানাদি 

করিস অথবা তাগবনৃত্য করিয়া অজ্ঞান হইয়। অথবা খুব আগুণ জ্বালিয়া 
আগুগের উপর গড়াগড়ি দিয়া, নিঙ্গের' অঙ্গে, কণ্টকবিদ্ধ করিয়া, “যাহ হুউক 
একট মহৎ কার্য করিলাম? এই প্রকারের একট] আত্মপ্রসাদ লাভ করে । 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে এমন ধারা (লাক জুগতে সকলদেশে এবং সকল 
যুগেই আছে ষাহাদিগকে অনপময়ের মধ্যেই শান্তভাথের উপাসনার দীক্ষিত 
কর। অসম্ভব । ৃ 2 ৬ 

ভগবত-ধন্্ম শাস্তি ও সংষমের মধ্য দিস, সত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া 

নিস্তেগুণ্য-অবস্থায় তুরীয়তদ্ব কৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়! সার্থকতা! 

প্রাপ্ত হয়। এই.ধর্শ আচরণ করিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের 



৬০৪ বীরভুঁম। [গর্থবধা। 

প্রতি মনোযোগ করা উচিত। , তাহার মধ্যে একটি অতি আবশ্তকীয় 

বিষয় এই ষে ভগবছুপাসানা একটি বিরাম-রিহীন ব্যাপার । শ্রীমস্তাগবতের 

তৃতীয়ন্কন্ধে' উনত্রিংশ ' অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেব এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। 

এনিষেবিতা নিমিত্তেন স্ববধন্মেণ মহীয়স]। * 

ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংজেন নিত্যশঃ ॥ 

মত্যিষ্ঠাদশনম্পর্শপুজাত্ত ভিবন্দনৈঃ। 

ভূতেষু মভ্ভাবনয়! সত্বেনাসজ মেন চণ। 

মহতাং বছমাদেন দীনানা মন্ুুকম্পরা | 

মৈজ্জ্য। €চবাত্মতুলোযু বমেন শিয়মেন চ ॥ 

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্তনাচ্চ মে। 

আর্জবৈনাধ্যসঙ্গেন নিরহঙ্ষি য়া তথা ॥" .. 

মন্ধর্নণোগুপৈরেতৈঃ পারসংশুদ্ধ আশয়ঃ। 

পুরুষস্যাগ্রসাভে)তি শ্রতমাত্রগুণং হি মাংগ 

যথা বাতরথো ভ্রাণমবুঙ তে গন্ধ আশয়াৎ। 
এবং যোগরতং ভেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥ 

অহং সব্েনু কৃতেধু ভূতাস্মাবস্থিশুঃ পর্দা । 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ভ)ঃ কুরুতেহচ্চা বিড়ম্বনং | 

যোমাং সর্বেধু ভূতেষু সম্তমাত্মানমীশ্বরং । 

হিত্বাচ্চাং ভঙ্জতে মৌট্যান্তদ্ন্তেব জুহোতি সঃ ॥ 
দ্বিতঃ পরকায়ে মাং মানিনে। ভিন্রদশিনঃ ! 
ভূতেবু বদ্ধবৈরস্ত ন মনঃ শাস্তিমুচ্ছতি ॥ 

অহমুচ্চাবচেদ্র ব্যেঃ ।ক্রগয়োৎপনয়ানখে । 

নৈব তুষ্যেহচ্চিতোহচ্চায়াং ভূতগ্রামাবমা নিনঃ ॥” 

উদ্ধত এই দশটি গ্নোকের, তাৎপধ, আগোচন! করিলে ভাগবতধন্দের সাধ-. 

নার যাহ! প্রাণ ভাহ। বুঝিতে পারিব। 

ফলের অরিসদ্ধি পরিত্যাগ, "করিয়। নিত্য নৈমিত্তিক স্ব “ধর্মের অনুষ্ঠান 

নিত্য শ্রদ্ধা দিযুক্ত হইস্স। নিষ্কামে অনতিহিংশ্রভাবে পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে কথিত 

পৃজাপ্রকরণ আশ্রয় করিবে । : শীজীব-গো্ধামী “অনতি হিংজেণ” ইহার 
। অর্থ করিয়াছেন “অতিহিংসারহিতেন--অভিশবঃ প্রাণাদ্দিপীড়া পরিত্যাগ 
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ফলপত্রাদিজী বাবয়বস্বীকারারঃ।” অর্থাৎ, এরাণাদি পীড়া পরিত্যাগ কারিয়! 
ফল্পত্রা্দি গ্রহণ করিবে। ৃ্ 

শ্রীতগবানের প্রতমাদি দর্শন, স্পর্শন, পৃ্জন, ভবকরণ, বন্ধন, সকল 
প্রাণিতে ভগবানের ভাব চিস্তা, ধৈর্য্য, বৈর।গ্য, মহত ব্যক্তিদিগের বছ সম্মান- 
করণ, দীনের প্রতি, অন্ুকম্পা, আবত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিগ্রতা, যম অর্থাৎ 
ঝাহেন্িয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিক্দ্িয় দমন, আত্মব্ষয়ক অ্রবণ, 

আমার নাম সংকীর্ভন, সরল আচরণ, 'সতের সঙ্গ করণ, এবং নিরহস্কারতা 
প্রদর্শন করিবে । এই সকল :সহৃগুণেন অনুশীলন করিলে সাধকের চিত্ত 

সম্পূর্ণরূপে নির্মল হইবে এবং ভগবানের "&প শ্রবণমাত্র বিনা পরিশ্রমে তগ- 

বানকে প্রাপ্ত হইবেন। | 
গন্ধ যেষন বায়ুপ্রভাবে আপনি আসিয়। ঘ্রাণকে আশ্রয় করে সেইরূপ 

তক্তিযোগবুক্ত অধিকারীচেত্ত বিনাপ্রষত্ধে পরমাত্মা প্ভগবানকে লাভ 

করে। এই প্রকারের চিত্তশুদ্ধি সর্বপ্রাণিতে মআত্মদৃষ্টি ঘরাই হয়। ভগবান 
বণিতেছেন আমি -সকল ভূতের আত্মান্বপ্ূপ হইয়! পর্ধপ্রাণিতেই সতত 

অবস্থিত আছি, তথ[চ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবন্ঞ। করিয়। প্রতিমা- 
দিতেই পুজারূপ বিড়ম্বন করিয়া,থাকে। প্রস্ত, আমি সর্বপ্রাণিতে বর্তমান, 
সকলের আত্ম এবং ঈথরু, যে ব্যক্তি মুঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া 
প্রতিমা পুজা করে তাহার কেবল ভস্মে আছাতি প্রদান কর! হয়ঃ সে 
পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী, ভিন্নদরশাঁ ও সরুল প্রাণির 
সহিত বদ্ধবৈর হয়? সুতরাং তাহার মনও শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। হে অনথ্যে 
যে ব্ক্তি প্রাণিসমুহের নিন্দাকারী, সে বদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্য 
উৎপনাি ক্রিয়! দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে পুজা করে তথায় আমি 

তাহার প্রতি সপ্তুষ্ট হই না। 
পুর্ব্বোদ্ধত গ্লেকগুলির মর্ম আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে 

শ্রীতগবানের গুণ ও লীল! যাহ শ্রীভাগবস্াদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে 
তাঁহ। শ্রবণ ও কীর্তন করিলে? গন্ধ যেমন বাস্ুতে ভাপিয়া আসিয়। আপনি 

নাসিকার মধ্য দিয়া শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইনপ গ্রীভগবান আসিয়া 

আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েন। ভগবান, হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মানুষ 

কিন্ূপ হয়, তাহার ঘাঁর! স্পর্শ করিয়! কেমন করিয়া, লক্ষ লক্ষ পতিত জীব 

ধন্ত ও কৃতার্থ হইয়া বার তাহ! শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন .এই 
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যে আমাদের দেশের পোক ভগবানের গুণ, ও লীগ! প্রায়ই শ্রবণ ও 
কীর্তন করিতেছেন তবে আ্মীদের সকলদিকেই এত ছুর্গীতি কেন? ইহা 
"উত্তর আমর! পুর্বোদ্ধত গ্লোকগুলির মধ্যে দেখিতে পাইলাম ।' জয়কে 

বে ভাবে পূর্ণ করিয়া, জীবনে কবে পুত্র "গ্রহণ করিয়। এই গুণ ও লীণ। 
বণ করিতে হইবে সেভাব এখনও আমাবিগের মধ্যে আসে নাই, সে 

ব্রত মামাদের' দেশ এবং জাতি এখনও গ্রহণ করে নাই |. প্রাচীন সমাজ্জে 

এই ব্রতের অনুষ্ঠান যেটুকু টি এখন যেন সে টুকুও আমর! 

'হারাইতেছি। এই কারে অর্থাৎ দাধনারু, যাহা প্রাথমিক কথা তাহা 
ছাড়িয়া দিয়! শেষের বিষয় লইয়া ,আমরা কেবল শক্তির অপব্যয় করিতেছি 

বলিয়াই আমাদের এইরূগ অবস্থা হইয়াছে ।' বুক্ষের মূল কাটিয়া তাহার 

অগ্রভাগে জলপিঞ্চন যে প্রকার নিস্ষল আমাদের অধ্যাত্মসাধন৷ ও সেইরূপ 

নিশ্খল হইতেছে। বর্তমান সময়ে ভাগবত-ধন্ম-সাধনেনু শ্রীকপিল দেব কতৃক 

উপদিষ্ট এই প্রাথমিক ব্বিয়ে আমাদের দৃষ্টি পতিত হইলেই আমাদের: 

মঙ্গল। 

আমদের দেশে এই প্রাথমিক বিষয় গুলির উপদেশ প্রায়ই প্রদত্ত হয় 

না, এবং সে উপদেশ পাইবার্ জন্ত কেহ ষেন ইচ্ছুকও নহে। মানুষ সাধা- 
রণতঃ একট অলৌকিক কিছু ' ধা একটা ইন্দ্রঞ্জাল চাহে। আমি যেমন 
ষুদ্রচিত্ত, মহত্লক্ষ্যহীন,'সবার্থান্ধ ও ইন্দিয়সর্ধন্ব আছি ঠিক সেইরূপই থাকিব 
এক তিলও পরিবর্তিত হইব না, আর একজন খুকু আসিয়া এ সকল বিষয়ে 
কোনরূপ মনোযোগী হইবার জন্ত আদৌ কোন কথা ন। বলিয়া এমন 

এক মন্ত্র দিয়! যাইবেন যে সেই মন্ত্রের সাহায্যে আমি একেবারে, রাতা- 

রাতি অধ্যাত্বরাজ্যের উচ্চসীমায় আরোহণ করিব। একবার একজন 

লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়।৷ অনেক টাকা দিয়া একজন নামজাদ। বড় ডাক্তারকে 

_আনাইয়াছিল, ডাক্তার আসিরা ওষধের দিকে তত, মনোযোগী না হইয়া 

পথা, ব্যায়াম প্রভৃতি লইয়! উপদেশ করিতে লাগিলেন, পোগী ধনবান লোক, 

এবং অত্যন্ত লোভী, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! বলিলেন “ডাক্তার বাবু, 
বদি পথ্য প্রভৃতিতেই সংযত ,হুইবৰ তবে আর এত টাঁক1 দির আপনাকে 
ডাকাঁইব কেন? আপনি.বড় ডাক্তার এমন ওষধ দিবেন'যে পথ্যাদি ব্যাপারে 
আমি যেমন আছি ঠিক 'তেমনই থাকি অথচ আপনার ওষধে ব্যায়ারাম 
সারিয়া যাইবে 1” ডাক্তারবাবু বলিলেন “এ প্রকারের ওষধের বাবস্থা করা 
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শমামাব পক্ষে মসম্ভব 1” এই ব্লিয়। ডাঁ্তীর,নাবু চলিয। গেলেন উক্ত 
বাতু চতুর লোক ছিলেন না এঁতা্ন বদ্ধি চতুর হইতেন তীহা। হইলে বলি- 

তেন «আচ্ছা তাহাই হঈবে তবে কিছুদিন সময় লাগিবে।” এই বলিয়। 

চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিতেন, রোগীর অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হইত 
চাক্তারবাবু কিছু ঘার্থলাভ ত হইত।. ধর্মরাঞ্জ্যে সকল দেশে সকল*সম্প্র- 
দায়ের ইতিহাসেই এইরূপ পথ্থ আম্চীর্যঃগণকে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। 
এই জন্য শ্রীকপিলচুবব কর্তৃক টু! এই প্রাথমিক বিষয়গুলির প্রতি, 

পকলের মনোযোগ বিশেষ ্ ব আবৃষ্ট হওয়। প্রয়োজন। ভাগবত-ধশ্বের 

সাধনার প্রথম কথা ফলাকাঙ্ষ। ত্যাগ করিয়া স্ধর্মের অনুষ্ঠান ও ভগবান 
সর্ববভূতের অন্তরাত্মারূপে সর্বত্র অবস্থিত ইহার উপলব্ধি। এই ছুটি হল 

কথা' য্দি আমর] ভুলিয়৷ যাই তাহা হইলে তন্মে ঘুতান্থতি হইবে । 
আমর। 'বর্তমান্র প্রবন্ধে হমভাগবতের যে শ্লোক ছুইটি আলোচন। 

করিতেছি তাহার একটিতে আছে ষে বাহারী ুযুক্ক' উাহারাই ভয়ঙ্কর 

তৈরবাদির উপাসন' পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের শান্তমত্তি সমুহের উপাসনা 
করিয়া থাকেন! এই ঘ্ুযুক্ষু* কথাটি ভাল করিয়া উপলব্ধি করা৷ প্রয়োজন। 
এই স্রীমস্ভাগবত শান্তর ও,এই' ভাগবতধর্ম *মুযুক্ষুদিগের জন্য । স্থতরাং 
ধাহার। এই ধর্খের আশ্রত্ধে জীবন কৃতার্থ করিতে চাহেন তাহার! সর্বদাই 
ধীরভাবে আত্মপরীক্ষা করির। দেখিবেন আমার মানসিক অবস্থ। কিরূপ 

আমি কোথায় দ্াড়াইয়। আছি আমি মুমুক্ষু হইয়াছি কি না?" মানুষ যে 
একেবারেই ম্ুযুক্ষু হইবে এমন কিছু কথা নাই। আর মুযুক্ষু হওয়াও যে 

খুব সহজ তাহাঁও নহে, তবে গভীরভাবে হৃদয় পরীক্ষা কর] এবং চিন্তা 

করা দরকার আমি ঘ্মুযুক্ষু” কি না। আমি মুযুক্ষু নহি. এবং যুযুক্ষু হইবার 
জন্য কোনরূপ চেষ্ট। বা আগ্রহও নাই এরূপ অবস্থায় যদি আমি যনে করি 

যে জ্ঞানমার্গ, কর্শমার্গ "ছাড়িয়া আমি শুদ্ধাতক্তির পথ বা ভাগবতধর্ম্ আশ্রয়" 
করিয়াছি তাহা হইলে সেই কপটাতায় আমাল সর্বনাশ হইবে। কেবল 

যে আমারই সর্বনাশ হইবে তাহা নহে আমার ঘারা অন্ত অনেকেরও 

সর্বনাশ হইবে। এই প্রকারে ভাগবতধর্শের আদর্শ প্রতিদ্দিন ছোট করিয়া 

ফেল! হইতেছে, ইহ! একটি অমঙ্গলের হেতৃ" হূইয়৷ পড়িয়াছে এই জন্তই 

এত কথা বল! প্রয়োজন। ' | 

পমুমুদ্ু* বলিলে আমরা অনেক সময়ে মনে করি সাংদারিক কর্তবোর . 



'৬*৮ বারভূষি ৷ [ ৪র্থ বর্ধ। 

পরিত্যাগ । লেখ! পড়। শিখিবধম না, কাজ কর্ম করিগাম না, পিতামাতাৰ 
'অন্লজলের, ব্যবস্থা করিলাম না, কোনরূপ ' সামাঞ্জিক দায়িতের গুরল্ভার 

গ্রহণ করিলাম না সংসার সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র বলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিস্সা 
সাধু সাঙ্জিলাম, লাধুগিরি ব্যবসায় করিতে যে সমস্ত কৌশলের দরকার 

একজন তাল সাধুর নিকট শ্রিক্ষানবীশ: থাকিয়া সেগুল্সি' বেশ করিয়া! শিখি- 
লাম। ব্যবসায় বেশ জমিয়। উঠিল, নান জাহির হঠল, খাদ্য জিত 

'লাগিল,' ধোকে বলিতে লাগিল, মামি ভাঁবিতে 'লাগিলাম এই বুঝি 
ুযক্ষুক। মুমুকষত্ব সন্বদ্বীর় পরই ভ্রন্তধারণ! যাহ! তামসিকগ্রকুতির লোকের 

হইয়া থাকে, ভগবদরগীতা -তাহার 'তীব্র, প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভাগবতধর্শের 
ভিত্তি গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ভাগবতধর্থেও গীতার সেই যতের 

প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া, যায়। শ্রীকপিলদেবও বাঁললেন 
ফলাকাজ্ষা ছাড়িয়। দিয়! স্বধর্শের অনুষ্ঠান করিতে 'হইবে। 'ভাগবতধর্থের 
ইহাই প্রথম কথ! এবং গীতা' ও ভাগবতের মতে ইহাই প্রকৃত মুমুক্ষুতা। 
শ্রীমপ্ভাগবদগীতা৷ বলিয়াছেন 

“অনাশ্রিতঃ কর্ত্বফলং কাধ্যং কর্ণ করে?তি ফঃ। 

সসল্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রিনগাক্রিয়ঃ ॥৮ 

অর্থাৎ আমি কর্মের ফলভোগ করিব এই প্রবণরের অপেক্ষ। ন। করিয়া 

এই কর্ম অবশ্য কর্তব্য এইক্বপ বুদ্ধিতে যিনি কর্তব্ব্রত পালন করেন তিনিই 

সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য কর্খ পরিত্যাগ করিয়া! যিনি 
নিরগ্রি হইয়াছেন, এবং পূর্তৃকন্ম পরিত্যাগ করিয়া! ধিনি অক্রিয় হইয়াছেন 
তিনি নহেন। 

শ্ীমস্তাগবত গ্রন্থ বেদান্তশাস্ত্রের অন্তর্গত । ভাগবতধর্খবই প্রকৃত বেদাস্ত 

ধর্ম ব। বেদান্তধর্মের স্থুবিকশিত ও পরিণত মুর্ডি। বেদান্তসাধনায় ব্রহ্মজিজ্ঞাস। 

' আরভ্ের পূর্বেধ যে সমস্ত গুণে অন্থিত হইতে হয় তাহাকে সাধন চতুষ্টয় 
বলে। এই সাধনচতুয়েক চতুর্থ ,সাধনের নাম যুমুক্ষুত্ব। ভাগবতধর্খের : 

অনুষ্ঠানেও যে এই সাধনচতুষট়নের প্রয়োজন, এই সাধনচতুষ্ট় ব্যতিরেকে 
অধ্যাত্মরাজ্যে যে প্রবেশ করা" যায় না, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবার 
জন্তশ্রীমত্তাগবতশাস্ত্র বলিলেন খাহার! ুসুক্ষু তাহারাই এই শান্ত ভাগবতধর্ম 

আশ্রয় করেন। ষাহাদের প্রকৃতিতে রজেো ও তমোগুণ অত্যান্ত অধিক. 

'ভাহারা এই ধর্শে আনন্দ পায় না, ইহা তাহাদের প্রকৃতির 'অনকৃলও 



১১শ সংখ্যা । ] একাবলী | 

নহে । অতএব ফলাকাল্ষঃ। পরিত্যাগ, করিয়া নিষ্ঠার সহিত স্বধর্থের 
অন্ুবর্তন করিতে হইবে। “কাধ্যের দ্বারা ও চিন্তার দ্বারা সর্বভৃতেষ্টু 

থে অস্তাস্মারূপে ভ্রীতগ্ববান আছে আমাদিগকে তাহ! সত্যরূপে উপলরি 

করিতে হইবে.। এই চেষ্টা যিনি স্বারস্ত করিয়াছেন তিনিই এই তাগবতধন্ের 
প্রকৃত অধিকারী । 

শপ“ 

একাবলী। 

পূর্ব্বপাঁণচয় 

রাজা। ওবে আমার বিবাহ না করাই ভাল, না বয়স্য ? 

বক্ষে । * ঘাট কাট" 'আশীব্বাদ করি এই মুগয়া যাঞ্জাতেই যেন সে কানটা 

সম্পন্ন হইয়। যায়|, 

রাজা । "তা কি কখন হয় ? রাঙ্গণেব অমন রগ। বাক্য ব্যয় কর! উচিত 

নছে। 
উভয়ের এাদ্রশ কথো প্রকপ হইতেছে ইত্যবকাশে বছুদুরে ভ্রমরগুপ্জনবৎ 

মধুর শব শ্রনণ করিয়। বঞ্ধেশ্বর মহারাজকে সন্বোধ্ুনপৃর্বক কহিলেন, “এ 

গুন মহারাক্গ ! ভ্রমব্গণ গুণ গুণ রব করিয়া আপনার বিবাহের হলধ্বনি 

দিতেছে ।” রাজা অবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, “তাইর্ত নখে! সত্য 

সত্যই ধেন বহুদূর হইতে ভ্রমর ঞ&ঞনবৎ মধুর স্বর উগ্নিত হইতেছে। ইহা! 

শ্রবণ করিবামাপ্র আমার চিভও যেন বিচলিত হইয়া উঠিল আর আমার 

মৃগয়ায় অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে পিতৃশ্রান্ধের পর 

রত্যরাজ দুহিতার পাণিগ্রহণার্থে তাীর পুবীতে গমন করিবার কথ। ছিল; 

কিন্ত আমিই উপেক্ষা করিয়া মুগয়ার্থ বনাগমণ করিয়াছিলাম। সে বৃত্তান্ত এক্ষনৈ * 

শ্মরণপণে পতিত হওরার আর আমার স্ীয়ায় ভিলা হইতেছে না। বয়স্য, 

চল পুনরায় রাজধানীতে গ্রন্যাগমন করি। ব্রাঙ্গণের আশীর্বাদ যাহাতে 

নিক্ষল না হয় তদ্দিষয়ে যন্্বান হওয়াই বর্তব্য র 
বকের রাজধানী প্রত্যাগমনের প্রস্তাব অবণ করিয়া পরমানন্দসহকারে 

 রাজ্রবাক্যের“উত্তরদানে প্রস্থত হইয়াছেন এমন সময়ে নুললিত তানলয়সহকৃত 
মধুর নঙ্গীত তাহার "ও রাজার কর্ণকুহরে প্রবিঃ হঃল।' প্রথমে দুরতা নিবন্ধন 



৬৪৮ বীরভূম । [ ৪র্থবর্ষ। 

যে গীত শ্মটভাবে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ শরবণগোচর হইতেছিল তাহ] এক্ষণে সন্িধি- 
বখতঃ সুস্পষ্ট শুন। যাইতে লাগিণ। 

দেখিলাম একনারী তটিনা তটেজেবসি। 

রাহুতয়ে শশী ষেন ভূতল্লে পড়েছে খয়ি। 

আনুলায়িত কেশ! পথশ্রাস্ত মলিন বেশ! 

* আঁবরত কাদিতেছে আখিজনে সদা তাসি” 

উল্লিখিত গানটা গাইতে গাইঝ্ে জনৈক তপন্বী তাহাদিগের সম্মুখবন্তী 
হইলেন । তপস্বীকে দেখিবাত্র রাজপথ সসম্তরমে - গ্রণতিপুরংসর [জজ্ঞাসিলেন, 

“তপন্বিন! এতাবধি যে মধুর সু্বরলহরী আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 

হইতেছিল তাহ। কি আপনারই কথনিঃস্থত?' তপস্বী রাঙাকে আশীর্বাদ 

করিয়া কহিলেন, “ই মহারাজ আমি অভূতপূর্ব দৃশ্ত দর্শন করিয়া আমিলাম 

মনের আবেগে তাহাই গান করিতেছিলাম | সেই ব্বমণীকে, কত প্রবোধ দান- 

পূর্বক তাহার ক্রন্দন-কারণ গিজ্ঞাসিগাম। কিন্ত তিনি কোন প্রকারেই আমার 

প্রশ্থের উত্তরদান করিলেন না। এজন্য এই বমণীচমিত্র আপনার নিকট 

জ্ঞাপন করিলাম । মহারাজ! এপ পরম] সুন্দর ব্ুমণা একাকিনী 

বন-মধ্যে নদীতটে উপবেশন পুবাঁক ক্রন্দন করে, ইহ অতীব বিশ্ময়ের কথ]। 
তাদৃশ কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ন্ছুষ, যষাতি, তুর্বসু প্রভৃতি 

রাজবন্দের শাসনকালে দেশে কখন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাত 

দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পৃথিবী শস্যশালিনী ছিলেন, সুতরাং প্রজাবর্গের কখন 
অর্থ কষ্টাদি ক্লেপ, চৌর তস্করাদির তয় ছিল না। দেশে কখন অকালমৃত্যু 

সংঘটিত হইত না, সুতরাং পতিবিয়োগবিধুরা কাযিনীর ও প্রাণপ্রতিম পুত্র- 

বিরহ-ছুঃখিতা জননীর রোদনধ্বনি শ্রবণগোচর হইত না। তাহাদের বাহুবলে 

সমগ্র রাঙ্্য স্ুশাসিত ছিল, তপস্থিগণ জির্বিদ্ধে তপঃকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন, 

্দত্যাদি-ভয়-নিপীড়িত ভইয়া কাহাকেও কম্পিতার্গ হইতে হইত ন|। 
আর অদ্য কি ন] আপনকার প্রাঙ্জত্বল্গালে অবিবাহিত যুবতী কুমারী দারুণ 
মনোদুঃখে গৃহ পরিত্যাগপুর্বক নদ্দীতটে উপবেশনপুর্বক উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন 

করিতেছে? মহারাজ! ইহার আশ. প্রতিবিধান করুন নতুবা আপনার 

অপষশ ধরণীর সর্বত্রই ঘোষিত হইবে ।” এই বলিয়া তপস্বী রাজাকে 

পুনরায় আশীর্ববাদ করিয়! প্রস্থান করিলেন। 

:” 'অনন্থর রাজা! বক্ষেশ্বরকে সঘোধনপুর্দীক" কহিলেন; “বয়স! তপন্ধী 



রী 

১২শ সংখ্যা । ] একাখলী। 

বার্থ ই বলিয়াছেন। আমি অগেঁণে ফেইু নদীতটে গযনপূর্বর্ক কামিনীর . 
মস্মপীড়ার কারণান্ুসন্ধান করিনা ততপ্রতিকারে বত্রবান্ হইব। 

চতুর্দশ গরিচ্ছেত্। 

তপদ্বীর নিকট নদীতটইর্তিনচ প্পযৌবনশাপিনী কুমারী ছুঃখনিরা- 

করণে প্রতিশ্রিত হইয়া পুজা, রা সেই তপন্বীনিদেশি৩ 'পধে বয়স্য- 

সমভিব্যাহারে গমন করিতৈ লাগিলেন। বহুদূর বনভূমি আঁতিক্রম করিয়া 
মুনিগণের বেদনাদ-নিনাদিত মৃগশুবকসমাবৃত ক্লুপর এক আশ্রমে উপনীত 

হইলেন। তথাকার প্রতি কুটার হইতে যে সকল হোমপুম উত্থিত হইঢ্েছে 

তদ্দার। গগনাঙ্গন সমাবৃত হইতেছে । উদ্যাননি্চিয় প্রফুল্ল পক্ষগাবলি দ্বারা 

বিরাঙ্জিত "ও স্থানে স্থানৈ নিকুঞ্জসমূহ শোত! পাঠঃতেছে কোন কোন 

স্থলে ফলপুষ্পশোভিত শাল, তাল, তমালঃ" জন্থু, টত প্রস্থতি পাদপসকল 

মন্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে"। মুনিমনলোতা। স্থানশোত। দর্শন 

করিতে করিতে রাজ ও বক্ধেশ্বর অদূরে পুদ্মমণ্ডিত নদীকুলে রোরুদ্যমান। 
কানিনীর দর্শন পাইলেম4 এজ সেই প্রকুন্নপঞ্চজনেত্রা, বিশুদ্ধকনক প্রত- 
শরীরা, আগুল্ফলম্থিতকেশী, কন্ুগ্রীবা, ক্ষীণকটীদেশ, বিব্বোষ্ঠা।তিলকুলনাসা, 

সধীবিরহবিহ্বলা, কাতিরচিন্তা কামিনীকে কুরবীর গ্ভায় সসলনেরে উচ্চৈঃ্ববে 

রোদন করিতে দেখিয়া বিষ হইলেন। বক্ধেখর সেই অনুপর্ম রূুপযৌবন- 
সম্পন্ন তেজ প্রভা-সমন্িতা, কুমারটকে দর্শন করিয়া) অতীব আনন্দসহকারে 

একবীরকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ, রাঙ্রমহিষী হইবার উপযুক্ত 

কন্টাই বটে। আপনার তাগ্যবশতঃ দর্শন ও কদলীবিক্রয় উয় কাধ্যই 

সমকাঁলেই সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মণের" আনাব্বাদ নিক্ষণ হইবার নহে।” 

রাজা তাহাকে ততসনা করিয়া কহিলেন, “বয়ন্ত ! সকল সময়ে ঠা তামা 

গীতি জনক হয় না। যে উদ্দেন্তে আগৃমন কন্রিলাম হাহাই সম্পাদনে যত্র- 

বান হ৪ 1” 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে “উভয়ে সেই রোরাদ্যমান। কামি- 

নীর নিকটবর্তী হইলেন। তখন একবীর সেই অন্বদ্যাঙ্গী কোকিলকলনাদিনী 

.কুমারীকে সম্বোধনপুর্ক "কহিলেন, “কল্যাণী! তুমি কে? তুমি কি কোন 
দেরৃকন্ঠা' না গন্ধবর্বকন্া ? অগ্বি সুন্দরি! কি নিমিন্ বা তুমি এই জনশুগ্ধ, 



৬৯২ বীরভূমি। [ ৪খ বর্ষ। 

দুর্গম বনমব্যে একাকিনী নদীতটে বসিয়! কুররীর গ্ঠায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন 

করিতেছ? তুমি কি পতি কিন্ব।' মাতাপিত। কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়! এই 

মন্তব্যসমাগমশূন্য প্রাস্তরমধ্যে রোদন করিতেছ ? তোমার যে কোন ছুঃখ- 

কারণই হউক ন1 আদার নিকট তাহা সত: করিয়া 'বলিতে কুষ্িত হইও 

না। আমি তর্ধস্ুপুত্র একবীর। 'আমার অসুশাদান আমার রাজ্যমধ্যে 

কথন কোন দেবউৎপাত, চৌরতস্কপা্ভয়, পাক্ষদভয়, হিংজপশ্তুভয় কিছ 

কালমৃত্য্জনিত লোকের ছুঃখ কষ্টংহ্র না। কাঁমিনীগণের শোককারণ 
রাঙ্জে কখন উদ্ভূত হর না। আমিসপৃথিবীতলস্থিত বাবভীয় প্রাণিরই কি 

দৈবকৃত, কি মন্ুষ্যকত, সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্টের নিরাঁকরণ করিয়। থাকি। 

অদ; সহন। তোমাকে এই বিজনপ্রদেশে রোদন করিতে শ্রবণ করিয়। বড়ই 

বিশ্ময়া বিষ হইয়াছি। তোমার যে কোন শোঁককারণই হউক না, আমার 
নিকট প্রকাশ কর। একবীর জীবিত থাকিতে রমণীছঃখের. নিরাকরণ - 

হইবে না ইহা অতীব অপধশের কথা । তোমার জন্য যদ্দি কৃতাস্তনগরে 

যমসদনে গমন করিতে হয় আমি তাহাতেই প্রগ্তত' আছি? অতএব ভামিনি ! 

ত্বরায় বল, আমি তোমার কষ্টকারণ £নরাকৃত করিব প্রতিশ্রত হইতেছি ৮ 

বুপবর এইরূপে আধখাস প্রান করিলে মৃশাধিনী সেই বালিক। তগ্ু- 
বনে কহিল, “রাজেপ্র,! বিপত্তিবিহীন প্রাণা+কখন বোদ্দন করে না। 

আমার এই বিপত্তিও এক কথায় প্রকাশ কত্রিবার নহে, যদি আপনি অনন্ত- 

মনে কথ! শেষ পর্যযগ্ত শ্রথণ করেন এবং সেই বিপত্তিনিরাকরণে প্রতি 
হন তবে বলিতে পারি ।” 

নরপতি একবীর রোরুদামানা কামিনীমুখবিনির্গত এবংবিধ বাক! 

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “ভামিনি ! আমি অনন্যঘনে তোমার কাহিনী শ্রবণ 

কনিব প্রতিশ্রুত হইতেছি। শ্তদ্ধ শরণ কেন, তোমার কষ্টের নিরাকরণ 

' করিতে যদ্ধি আমার প্রাণ পথ্যন্তও বিসজ্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি 

পশ্টাৎ্পদ হইব না। ক্ষত্রিত়র বাঁছধল আগ্ুত্রাণের নিমিত্ত, অতএব তুমি * 

নিঃশঙ্কচিভে একবীরের নিকট তোমার ছুঃখকারণ বর্ণন কর।” ঃ 

নরপতির এবম্িধ আশ্বাসবাকো স্ুুলোচনা কামিনী বলিতে আরম্ভ কপ্রি- 

লেন,“মহারাজ ! আপনকার কাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে পরম ধার্মিক প্রঞজাপালক 

রত্যনামে এক রাজা আছেন। রপ্মরেখা নামে অশি রূপবতী চতুর। সাঁধবী সর্ধ-_ 
,পসুলক্ষণান্থিত। বাঁজকন্ঠা তাহার মহিষী। তাহারা বনহুদিবস অপুক্রক থারিয়া 



ঠ 

১২শ সংখ্য।।,] একাবলী। তি 

অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেন। অতঃগর দুঃখিতচিত্তা পাঞ্জমাছ্ষী করুক 
প্রোৎসাহিত হইয়] ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের দ্ পুত্রেঠি যক্ত 
সমাপন করেন। সেই ম্ষজ্জে সাবিতীদেবী ্রসন্্লা হইয়। তহোদিগকে একটা 

নিরূুপম কন্তাবত্র প্রদান করেন ৯ এই কন্ার নাম একাবলী। তাহাকে 

প্রাপ্ত হইয়া! রাজ! ও*রাজমহিষী পুব্রবৎ প্রতিপঞ্জীন করিতে লগিণেন 

« রাজ। এতদূর শ্রবণ করিয়া কায়িনীকে জিন্ঞাসিলেন, “তবৈ তুমি কে? 
ন1 তুমিই স্ইে একাবণী, আমার নিরকুট কোনু 'কারণবশতঃ * আস্মঘগোপন 

করিতেছ ?” | 

কামিনী। «না মহারাজ! শ্লঠতা অবলঙ্থম সবল1 কামিনীর ব্যবস। 

নহে। অমি আত্মগেপন করি নাই। আমি দেই একাবলীর সবী, প্রভ্য- 
রাজের মন্ত্রীকন্তা আমার নান বশোবতী |” 

রাজা ।* তাহার'পর»তাহার পর? তোমার সখীর বত্াস্ত ত্ুরায় বল, 
তোমার ক্রন্দনের ব্লারণ বর্ন কর। আমি আঁর ধারত], অবলশ্বনে অসমর্থ 
হইতেছি। .. * 

তঙ্বণে যশোহতী আরম্ভকরিলেন, «“একাবলী ক্রমে যৌবনাবন্থা প্রাপ্ত 
হইলেন। তাহার পিত]ও “ঠাহার -কিবাহাথে ব্যগর হইয়া উঠিলেন। 
এদ্রিকে একদ্িবস একানবলী স্বগ্রষোগে আপনার *গ্রতিক্ূতি দর্শন কারিয়া 

আপনার প্রতি আখক্তা হইলেন। অতঃপর রন্যবাজকগ্ঠার দু[ুতক্রীড়ায় 

পারদর্শিতা বিচার করিয়া তাহার সহিত দ্যুতক্রীড়ায় বিচ্জৈতা তাহার 

পাণিগ্রহণ করিবে এই পণ বারিয়া একাবলীর বিঝাহ ধোবণা করিলেন। 

বাজকণ্ভার পাণিগ্রহণার্থ কত রাজপুত্র বীড়াতিপাধী হইয়! আগমন 

করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি আসক্তচিস্তা সথা ক্রীড়াবিষুখ 

হইয়া ' জীবন বিসর্্রনে কতসংকল্প "হইকনন। বভ্যরাঞ্জ অনগ্ঠোপায় হই 

আপনার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।” 

রাজ শুনিয়া আক্ষেপ প্রকাশ ঝৃঁধিয়া ক্লহিলেন? “আহা, মন্ত্ামহাশয় 

আমাকে এই দৃতক্রীড়ার কথা বলিয়াছিলেন বটে কিন্তু সি তখন তাহার 

কথায় গ্পেক্ষা করিয়া কামিনী হৃ?গ্নে কতই*ছুঃখ দিয়াছি। 
বয়ন্ত। হণ মহাঁরাজ। ! মন্ত্রীমহাশয়্ আপনাকে রূত্যবাঙ্জ পুবীতে গমনের 

গত কত অনুনয় কষিয়াছিলৈন, কিন্ত মহারণজ ! সাহাব হৃদয়ে গ্রণয়কলিক।. 

 আুটিত হয় নাই; সে কেন অবল্গা কামিনীর মনঃকষ্ট অন্থভব করিবে + 



বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 

আপনি 'শাপহশ্রাঞ্ধাণ্তে মৃগয়ানিলাধী হইয়া এই বনভূমি আশ্রয় 
করিয়াছেন। ও 

মহারাজ একবার তখন বশোব্তীকে সধ্যোধনপুর্বক কহিলেন, “অয়ি 

মানিনি! অতঃপর একাবলী কি করিংলন তাহা খিবৃত করিয়া আমার 

আগ্রহান্বিত মানব তৃপ্তি সম্পাদন কর। আমিঘতই তোমার সখীর, বৃত্তান্ত 
অবণ করিতেছি ততই আমার তাহার প্রতি অঙ্নুরাগ জন্মিতিছে।” যশোবত্শ 

বলিতে লাগিলেন, “পরে এক দিবস ইখবণ করিলান রান্ধা একবীর কোন 

এক নির্দিষ্ট দিনে রভত্যরাজদেশে পন্মগ্রক্ষুটিত নদীর উপকূলে আমার সথীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই সংবাদে উৎসাহিত সখী নির্দিষ্ট দিনে সেই 

নদীশ্চটে আমাদিগের সহিত প্রহরীগণ রক্ষিতা হইয়া! আগমন করেন। আপ- 
নার অপেক্ষায় আমরা সকলে সেই নদীজলে ন্নানক্রীড়াদিতে নিযুক্ত আছি 

এমন সময়ে বহুদুরে পূর্বদিক হইতে কে যেন আগমন 'করিতেছে দেখিয়া 
আপনারই আগমনবোধে সানন্দহৃদয়ে সেই দিকেই যুহুম"হু দৃষ্টিপাত করি- 
তেছি ইত্যবসরে কাঁলকেতু দৈত্য ঝড়াকারে আগমনপুর্বক রক্ষকগণকে পরাস্ত 

করিয়া আমার সখীকে লইয়। প্রস্থান" করিল। আহত-রক্ষকগণ রাজপুরীতে 

প্রত্যাগমন করিল। আমি অনন্তেঃপায় ও সখা প্রেমে 'অতীভূত হইয়া তাহার 

অনুসরণ করিতেছি ।” | 

যশোধতী যুখে কালকেতু কর্তৃক একাঁবলী হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়। 

রাজা যেন অন্তবে অসহায় কামিনীর আর্তনাদ্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 

তিনি একাস্ত অধীর হইয়] প্রিয় বয়স্ত বক্েশ্বরকে সপ্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
বয়ন্ত ! শুনিয়! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । সরলা! কামিনী আমার 

প্রতি আসক্তি বশত ও ত্বামারই কথার বশবত্তী হইয়া এই নিদারুণ কষ্ট 

উপভোগ করিল। আমি যদি এই আসক্তির বিষয় বিন্দু বিসর্গও স্তনিতাম 

হী হইলে আর একাবলীর এ বিপত্তি ঘটিত না। আহা! অসহায়! 

কামিনী না জানি সেই দৈত্যপুরে এ্কাকিনী কত কষ্টই উপতোগ করিতে- 

ছেন। আমার এজাবনে আর আস্থা নাই। আমি প্রাণ দিয়াও তাহার 

উদ্ধার সাধন 'করিব। যার্দ ধৈত্য যুদ্ধে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় 

তাহ হইলে জানিব প্রিয়তমা প্রতি হতাদবের উচিত প্রায়শ্চিত্ত কর। 

হইল ।” 

বাঁঙ্গাকে এই প্রকারে বিলাপ করিতে ও. প্রাতজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে 
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শ্রবণ করিয়া যশোবতী কহিলেন, “মহারাজ! এ বিলাপ করিবারঃপময় নয়। 
এক্সণে সধবপ্রযত্রে রাজনান্দশীব্র ঘুক্তির উপায় উদ্ভাবন করুন|” রর 

রাজ1। হ। সথি! তুমি যথার্থ কথাই ব'লঙেছ। রাজনন্দিনীর ও 
তোমার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উপায় উদ্ভাবনের সহায়তা কর। 
তাহার পর বুঝি তুমি পথ ভ্রষ্টা হইয়া একাকিনী এই বিজন প্রান্তরে 

উপবেশন পূর্বক €রাদ্ন করিভেছ ?. ূ্ 

যশে!। না মহারাজ! আমি সখীদা অন্থগমন 'পুর্বক সেই প্কাকেতুর, 

পাতালপুরীতে গমন করিখাছিলাম *্' কালকেতু অমার সখীকে উত্তম 
প্রকোষ্ঠে স্থান দান করিয়া পরমন্থুথে রাখিয়া বিবাহের প্রস্তাব করে। কিন 

মহাশয় হুদ্ধের পিপাসা যেষন ঘোলে নিনুত্তি হয় না তদ্রপ শাপনার প্রণয়- 

কাঙ্কফিনী সথীর মনে কালকেতুর প্রণরসম্ত/ষণ স্থান পাইবে কেন, বরং 

তাহাতে তাহারৎ* মনে বধজ্বাল। প্রসারিত করিয়াছে । তিনি আত্মদেহ 

ত্যাগে কৃতসঞ্কল্প। হইয়াছেন দেখিয়া আমি জগন্মাতা " ভগবভীর বীজমস্থ 

উচ্চারণ পুর্বক প্রহারই ধ্যানে নিম হইলাম। সেই সর্বশক্ঞিমতী 

জগল্মাতার অন্থকম্পায়*৪ আদেশে আমি এই স্থানে উপনীত হইয়া আর্তম্বরে 

রোদন করিতেছি। *) ?. রা 

রাজ ব্যগ্রভাবে জিজ্াসিলেন, “তোমার সখী জীবিত আছেন ত?” 

যশো।। হা? আছেন, মা ভগবতীর অন্ুকম্পায় তিনি আপনার আগমন 

প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছেন ! | 

রাজা । তুমি আমাদিগকে পথপ্রদর্শন পূর্বক সেই €দতোর আবাসে 

লইয়া! যাইতে পারিবে? 
যশে।। ই! পারিব। 

রাজা তখন বয়স্তকে সন্োধন পুর্ববক রিনার, “্বয়স্ত ! আমি পাত্তাল- 

পুরীতে গমন করিয়া প্রিয়তমাকে জীবিতা দেখি তবেই মঙ্গল, নতুখ। * 

। সেই পরদারাপহারক কালকেতুর বিনাশ সাধন, করিয়া প্রিয়তম[র অন্থগমন 

করিব। বয়ন্ত । আমার -জ্বদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিতে 

পারিতেছি ন1। তুমি অবিলম্বে স্বন্ধাবার তুলিয়৷ আমার "অন্থগমন কর। 

আমি কামিনীর সহিত অগ্রসর হইলাম” 

বয়ন্ত। : মহারাজ! ছুঞ্জয় দৈত্যদলনে “একাকী সম্মুখীন হওয়া উঠত 

নহে | সৈন্ঠসহু গমনই নিধেয়”। 
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রাজাণ বয়ন্ত ! তুমি কি বলিতেছ? নহুষ যযাতি প্রভৃতি প্রবলপ্রতাপ 

নরপতির বংশধর হইয়া, ক্ষত্রিয় রক্ত ধমনীতে ধারণ করিয়া, লঙ্ষমীদেনীর 

গর্ভসভৃত পুত্র হইয়া, নৃশংস, ছুরাচার, বালিকাগহাবুক সেই পাপিষ্ঠ দৈত্যের 
সম্মধীন হইতে তর পাইব? অবলা' বমনী 'আমার প্রণয়াকাজ্ষিনী হইয়া এই 

বিপঞ্জি'সাগরে পতিতা হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিলে ভ্ব্দয়ে কিআর তয়ের 

সঞ্চার হয়? ুরাচার দৈত্যের দুরভিসন্ধি শ্রবঞ্চে আমার দ্বয়ে বে প্রতিহিংগা 

বহি প্রজলিত হইয়াছে তাহার প্রথর »জ্বালায় ভয় ভক্মুভূত হইয়া গিয়াছে। 

প্রিয়ার রক্ষাই আমার একমাত্র উদ্দে্ঠ। এই উদ্দেত্ঠ সাধন করিবই। থয়ং 
যমরাজ আমার প্রতিবন্ধকতাটরণ' করিলেও কুতকার্ধ্য হইবেন লা। আমি 
চল্লাম। | এ 

রাজ প্রস্থান করিলে পর বয়ন্ত কিয়ংক্ষণ হতস্তদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান 

রহিলেন, পরে কহিলেন, “এইবার দেখিতেছি বা।ঞা» মহাশয়ের হ্বর্ঘয়ে 

প্রণয়ের অঞ্ুর দেখ। দিয়াছে: 

পঞ্চ।বংশ পরিচ্ছেদ । 

 সুদ্ধ। 

অদ্য তৃতীয় দিবস, কালকেতু মৎসন্নিধানে' বিবাহের প্রস্তাব করিতে 

আগমন করিবে ; আমি তাহাকে কি উত্তর দিব? সখী বশোবতীও তিন 

দিবস হইল-এ স্থান হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, তীাহীরও ত কোন সংবাদ 

পাইলাম না এইরূপ চিত্ত করিতে করিতে বিকল চিস্তা একাবলী কালকেডু 

নির্দিষ্ট গ্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট! আছেন এমন সময়ে কালকেতু হসিতাধরে "প্রকোষ্ঠ 
মধ্যে আগমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, “সুন্দরি! আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে" ৬ 

কিস্থির করিয়াছ?” ১ 

* একাবলী কহিলেন “আমি পূর্বেই ত বলিয়াছি আমার পিতা রত্যরাজ 
ও তৃর্বনথপুত্র একবীরের তি অবগত ন] হইয়া আমি কোন সঙ্কল্পই 
স্থির করিতে অঙ্ষম।” 

কাল। প্লাজকুমারি! তুমি বড়ই অবোধ, তুষি জরা মৃত্যুর অধীন 
সাঁমীন্ত এক রাজকুমার প্রত্যাশায় তুমি আমাকে প্রত্যাথযান করিতেছ। 
আমকে পৃতিত্থে বরণ করিলে তুমি চিরীয়ুদ্মতী হইয়া এই পাতালপুরীর 

, আথীশ্বরী হইতে। পাঁচ হাজার সর্বালঙ্কারভুষিতা দাসী তোমার সেবায় 
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নিযুক্ত হইত, আর ছরামরণাঁববজ্জিত ইন্্রতুল্যাপরাক্রম আমি দাস ভাবে 
তোয়ার সেবা করিতাম। ৃ্ 

কালকেঁতুর এবংবিধ রাক্যে রোষপরায়ণা হইয়া একাবলী “তাহাকে 
উত্তর করিলেন, “আমি তোমার' ৫তাবামোদ বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক 
নহি। তুমি আমার স্ন্মুখ হইতে প্রস্থান কর।” 

* কালকৈতু একারলীর দিকেন্অগ্রসর হইয়। কহিতে লাগিলেন, "না৷ সখি, 
এমন কথ! বলিতে নাই। আমি তোমা প্রেদাধীন! তুমি আমার* প্রতি 

ব্পাপূর্ণ কটাক্ষপাত না কক্ষিণে" আমি, তোমার পদে আম্মহতা। ব.*৭1 

এই বলিয়া কালকেতু প্রসারিতহস্তে একাবলীর চরণবুগল ধারণোদ্যত হইল। 
একাবলী একান্ত ক্রোধ পরিপুণ হইয়৷ পদ সরাইয়া কহিলেন, “দূর হও, 

তুমি আমার সম্মুখ হইতে দুর হও ।” 
ইতিমধে). কাল্যকতুর 'দূতগণ সেই নৃপসভ্তম একবীরকে সৈন্তসামন্ত 

পরিবেষ্টিত হইয়া যক্পোব্তীর সহিত পন্নগণ পরিব্যাপ্ত পাতালপুরীর স্তার 
অসংখ্য ভীষণা্তি র'ক্ষমগণ পরিরক্ষিত অতি দুর্গম কাঁলকেতুপুরী প্রবেশ 
করিতে দর্শন করিয়া! তযুবিহ্ব লচিন্তে চীৎকার শব্দে কালকেতু সমীপে উপনীত 

হইয়া নিবেদন করিল, “রাজন! যশোবতীর, সত এক নৃপবর বিপুল সৈন্য 

পরিবেষ্টিত হইয়। পুরী প্ররেশ করিয়াছে । আমরা, তাহাদিগকে ও তাহা- 

দিগের শাণিত অস্ত্রশস্ত্র হইতে কৃর্য্য কিরণ প্রতিফলিত জ্যোতিঃ অবলোকন 

করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে ইনি ইন্দ্রকুমার জয়ন্ত কি! ৫দবাদিদেব 
তনয় কার্তিকেয় হইবেন। যিনিই হউনু তিনি নিজভুজবলে উন্মত্ত প্রায়, অতএব 

হে রাজেন্দ্র, এক্ষণে দ্রেবকুমারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। তিনি এখনও 

যোজনত্রয় দুরে আছেন সুতরাং যুদ্ধসজ্জঞ; করিয়1, সমর ছুল্দুভি নিনাদিত 

করুন। : | 
দুত মুখে এভাঘৃশ বাঁক্য শ্রবণগোচর করিয়৷ কালকেতু তাহাদিগের দ্বারা" 

সৈন্তগণকে সমরসঙ্জায় সঙ্জীভূত হইবার [মাদেশ প্রদান করিয়া! একাবলীর 

প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ সহকারে কহিল, _“একাবলি ! আমাকে প্রত্যাখ্যান 
করিও না। তুমি সূদয়া হইয়া আমাকে আঁথান ,দান কর। তোমার 
[৪ প্রাপ্ত হইলে আমাকে আর কেহই প্রান্ত করিতে সমর্থ হইবে 
শক নিকটবতাঁ আর বিল বিধেয় নয়। তোমার মুখের বাক্যে 

আদার জীধন নির্ভর 1 
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এক|। আস মৃত্য জীবের সর্বলক্ষণই তাতে! প্রকাশ পাইয়াছে। 
তুমি কি জান না, বে রাজা কুর্বস্পুত্র একবীর ঘোটকীরূপিনী লক্গমীদেবীর 
ওরষজাত ? | | 

কাল। তুর্বস্পুত্র যেই হউক না কেন, আমি তাহাকে ভয় করি না। 

তুমি সুদ্ি আমাকে পদে স্থানদান কর তাহ। হইলে আমি বিজয়ী হইব। 
ইন্্রপুরী জয়দ্করিয়! তোমাকে শচীর স্থানে 'ধিরোহণ 'করাইব।  অতঞব 
প্রিয়ে! আশ্বাস দাও, আর বিলম্ব বৃহ হয় না। ৃ 

ইত্যাবকাশে দুইজন দূত পুনরা কালক্ষেু সন্নিধানে আগমন পূর্বক 

কহিল, "মহারাজ ! আর উপায় নাই, আমর। অবরুদ্ধ ।” 
কালকেতু সরোষে কহিয়৷ উঠিণ, “কি মবরুদ্ধ ?” 

দূত। আজ্ঞা হা, অবরুদ্ধ | শক্ররনিকট দুর্গারে আগমন করিয়। .ভীষণ 

পরাক্রমে যুদ্ধ আরম্ত করিয়াছে, আমাদিগের অন্ত্রধারী- যৌদ্ধগণ - তাহাদিগকে 

দৃরীকরণে একান্ত অসমর্থ 
কাল। সৈন্ভগণকে উৎসাহিত করিয়। আর ক্ষণকান হুর্গধার রক্ষা কর। 

আমি অস্ত্রাগারে চলিলাম। সশন্ত্র আমার দর্শনমাত্র শক্রগণ বাততাড়িত 

তুলারাশিপ্রাস্ন চতুর্দিকে বিক্ষি্ত হইবে। 

দ্ুতগণ প্রস্থান করিলে কামোনত্ত কালকেতু পুনরায় একাবলীকে সম্বোধন 

পূর্বক কহিল, *প্রিয়ে শুনিলে ত? আমার পুরী অবরুদ্ধ। আর এন্থলে 
অপেক্ষা কর। আমার কদাচ উচিত নহে। তুমি আমার হদয়ের ধন, এস 

তোম!কে হৃদয়ে স্কানদান করি।” এই বলিয়া প্রসারিত হস্তে তিনি একা- 

বলীকে আলিঙ্গনোগ্যত হইলেন। 

একাবলী অনন্যোপায়। হইয়া! সরোষে কহিলেন, *পরস্ত্রী অপহারক ! 

আম!র গার স্পর্শ করিস নাঃ আমার “নিকট হইতে দূর হ।” কিন্তু মদন- 
 বানাহত কালকেতু সে কথ৷ কর্ণেও শ্রবণ ন। করিয়া একাবলীর গাত্র ম্পর্শনে 

উদ্যত্ত দেখিয়া অসহায়া, বিবশা' শোকসন্তপ্ত। একাবলী আত্মরক্ষার জন 
বিপদভগ্জন মধুস্থদন ও সর্বসস্তাপহারিণী জগদন্বিকাকে স্বরণপুর্বক আর্তম্বরে, 
রোদন করিতে লাগিলেন। গম! কোথায় যাইব, কে আমাকে এই নৃশংস. 
ছুরাচারের ভীষণ হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? ম! জগদদ্িকে ! তোমাকে 

সকলেই বিপদুদ্ধারিণী অসুরদলণী বলিয়! জানে ।' মা ! অবলার:গ্রতি কর্ণ 

. কটাক্ষ বিতরণ পুর্ববক এই ভীষণ কালকেতুর হুস্ত হইতে আামাকে উদ্ধাবকরন 
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হে মধুন্থদন তুমি কোথায়? তোমারই পুত্রথধূকে দৈত্য অপহরণ করিতেছে, 
তাহাকে জাসিয়। উদ্ধার কর; হে বিপদভয়ভঞ্জন 1 আর বাকা নিঃসরণ 
হইল ন1। সংজ্ঞাহীন! রভ্যরাজতনয়া কালকেতুর পদতলে নিপতিত! হইলেন। 

এদিকে ' মহাবলশালী কলাখ্মঞ্জ একবীর বিপুলবিক্রমে হর্গঘাররোধী 
সৈম্থগণ্কে নিহত রূৰিলে যশোবতী চাঁণিত হইয়শ একবারে বড্যরানন্দিনীর 
প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। তীবণ ॥দানবকে তথাবিধ অবলোক্নপুর্ববক 
ক্রোধকম্পিতকুলেবর' একবীর তুটুষণ গন সহকারে প্রকোষ্ঠাভ্যস্তরে প্রবেশ 
করিলেন, “কোথা রে পাষও  দৈত্যকুলাখম ! | নিশ্চয়ই তোর দৃত্যু সন্্িকটবস্তাঁ 

হইয়াছে । তোর সৈম্ত সেনাপতি সকলকেই নিহত কতিয়াছি, কেবল তুই 

কুলের তিলকশ্বরূপ এখনও বর্তমান রহিয়াছিম্। অগ্য তোকে সংহার করিপে 

ধজ্জের আহুতিদান সম্পাদন হইবে ।” 
কালকেতু মুচ্ছা্তাবালিকাকে বিশ্ম্সহকারে নিরীক্ষণ,ক্রিতেছিল, এমত 

সময়ে একবীরের সগব্ববচন পরস্পরা আবণগোচর ও সচকি€ত তাহার প্রি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিরা কহিল, “অবোধ ঘালক ! কি সাহসে তুমি এখানে 

পদার্পণ করিয়াছিস্। তোর জন্নী অতাঁব পূনুর। নহিলে ছুগ্জ্ন দানবের 

সহিত যুদ্ধ করিতে তোকে,কি "সাহসে ছাঁড়য়া দিল? যদি তুই কাস্তা 
অন্বেপে অবোধের মত এখাঁনে আগমন করিয়! থাকিস। নাকে খত দিয়া 
চলিয়। যা, এবার তোকে ক্ষমা করিলাম। 

এক। আম বালক নহি, তোকে সংহার করিবার জন্তই আমর আগমন। 

যে চক্ষে তুই আমাকে বালব দেখিগরি থে চক্ষুদ্ধায়! পরনাবীপ প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিস্, এই অন্ত্রাধাতে তোর সেই চক্ষু উৎপাঁটন করিয়। ফেলিব। 

পাপিষ্ঠ বমসন্ত্ধানেও তোর ভয় নাই ৮ আমি তোর পমন, বালকবেশে 

অবতীর্ণ হইয়্াছি। 
বালকের গর্বোথিত বাক্য কালকেতুর অপহনীদ্দ হইল; তখন সে 

ক্রোধসহকাঁরে কহিল, “রে হুর্মতি, কে তোঁকে এঁছানে আনয়ন করিয়াছে ? 
কেমন করিয়াঈ বা আমার এ .পুরা মধ্যে প্রবেশু করিলি? ক্ষণুকাণ অপে্গ। 

কর, আমি সম 'হইর। আগমনপুর্ববক তোকে যমালম্বে প্রেরণ করিব।' 

এক) পাষণ্ড দানব। পরম শক্রকে সম্মুখে পাইলে কে ছাত়িয়! দেয়? 
রাজকন্তা অপহরণ করিয়া তুই নিস্তার পাইবি ভাঁবিস্বাছিণি! রাজকন্তা 

প্রাপ্তি আশ! তোর এথনই নির্ম,ল করিব। 
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কালকেতু বালকের সাহসিকতা ও পরাক্রমে একাস্ত বিস্মিত হইয়া 
সাম্যতাব অব্লদষনপুর্বক কহিল, “তুই বালক বালকের মুখে এতাদলী প্রগল- 
ভতা! শোভ! পায় না। মূঢ় নর! তুমি কিপ্রাননাধে আমি অজর ও অমর! 
মহাদেব কর্তৃক আমার একমু!ক্র বধোপায় শির্দেশিত 'হইয়াছিল। যে জন 

ঘোটকীর গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন হইবে সেই আমার বিনাপদাধনে সমর্থ, নতুব! 
বক্ষ, রুক্ষ, নর কিম্বা সেব'মগ্ডলী মধে এরপ কেহই নাই যে আমার সহিত 

যুদ্ধ করিতে সমর্থ। অতএব বলক !.সৃচলকুণ্ডে পতঙ্গ প্রায় আত্মদেহ 

বিসজ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছ % এখনও প্রত্যাগমন কর, আমি তোমাকে 
ক্ষম। করিলাম । 8 

এক । পাষও! কে তোর নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছে 1 একবীয় 

কখন কাহারও নিকট গম! প্রার্থনা] করে না। পামর আমাব_হত্তে এই যে 
তরবারি দেখিতেছিস্, এই তরবারির আঘাতে আমি তোর মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন . 

করিব। 4. ও 
শত্রুর তীব্র বাক্যজ্বাল! আর সহা করিতে অসমর্থ হইয়] “তবে রে তঙ্গর 

নর। দৈত্যের ক্ষমতা এইবার দেখ” এই বলিয়। অতুল-বিক্রমে একবীরকে 
আক্রমণ করিয়। তদীয় হস্তস্থিত তরবারি ছিন্ন করার প্রয়াস পাইল কিন্তু 
একবীরের বসতমুষ্টিনিবদ্ধ তরবারি একবীরের হস্তেই রহিল। দানবকে ম্যুদধ 
নিযুক্ত দেখিয়া একবীর বিপুলবিক্রমে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 

দানব পুনরায় যেমন আক্রমণ করিবার জন্য একবীর সন্নিহিত হইল অমনি 

ভীষণ তরবারি আঘাতে রক্ঞাক্তদেহ কাণকেতু তূপতিত হইয়! কহিল-- 
সত্যই ঘোটকীগর্ভে জনম তোমার 
নহিলে আমার মৃত্যু কখন সম্তবে ? 

দেব বল, দৈত্যবল অথবা মানব-_. 
অছেছ্া এ চণ্ম মম সবার আঘাতে। 

জানিলাম তুনি মম অভীষ্ট দেবতা । 

অস্তিষে ডাকিহি তোম! বিষ্ণুর ওয়ষে 
জন্ম তব একবীর বুবিনু এক্ষণে । 

পাপিষ্ঠ এ দৈত্য, নাথ! চরণে ঠেল ন1 
স্থান দিও এ কিন্করে রাঙাপদ কোনে । 

বলিতে বলিতে কালকেতু জীবলীলা পরিত্যাগ করিল। তখন একবার 
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ভূপতিতা সংজ্ঞাহীন একা বলীকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থকোঁমল কর দ্বার! তাহার 
গাত্র পর্ধমুশনপূর্ববক কহিলেন? “হে রভ্যরাজ হ্ৃদসুরতন ! উঠ, উঠির়। জেখ 

তোমার পরমশক্র নিগতিত হইয়াছে কা্কেতু গত্জীব হইয়। ভূপতিত 
রহিয়াছে।' তোমার উদ্ধার সাঁখনকল্পে যে আয়াস প্রাপ্ত হইলাম তাহা, 
তুমি না উঠিলে,সকলি বুথ! হইবে ।” 

একবীরের স্বকোমল অতযগ্রদ করমপর্শে মুর্ধাপগতা৷ সুন্দরী একাবলী 
মেখাপগমে, পুর্চগ্দের সান শ্নেত। ধরণ করিলেন। তিনি হুপ্তোখিত হইয়া 
চক্ষুর্মীলন পূর্বক মনোহরমূর্তিধর পু্ণযৌবন রাজকুমারকে অবলোকন করিয়! 
বিশ্মিত| হইলেন। তাহার,স্মরণ হইল দরাত্মা ত্য কালকেতু পীড়িত হইয়া 
তিনি মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে করিতে মুচ্ছাগত। হইয়া ছিলেন এজস্ঠ স্বয়ং 

মধূনবদন এই মনোহরুস্তি ধারণপূর্বক তাহার উদ্ধারকল্পে উপস্থিত হইয়াছেন 
অথবা মাঁতি। জগক্ষ্বিক! অবলার সতীত্ব রক্ষার্থে যতমানা হইয়। স্বীয় তনয় 

কান্তিকেয়কে প্রেরুণ করিয়াছেন অথব। ইনিই"স্য়ং একবীর যশৌবতী কর্তৃক 
আনীত হইয়া! তাছার বিপছ্দ্ধার করিয়াছেন, ইহার কিছুই নিয় করিতে 
না গারিয়া তিনি গতঙ্জান্থ ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 

“হে বীর! আপনি যেই এহউর্ণ, আপনাকে *নমন্ার। আপনি কি অধিল- 

বিশ্বনিয়ন্ত্রী মা জগন্বাপুন্ত কার্তিকের, মাতৃ আজ্ঞায়,ভাহার তক্ত অবলাজনের 
উদ্ধীরকরে যুদ্ধে প্ররৃত হইয়াছেন? ন। আপনি স্বয়ং ইন্দ্রদেব, অন্ুরবীধ্য 

ধরব করিবার মানসে আগমন করিয়া ভীষণ দৈত্য কালফেতুর বধসাধন : 

করিয়াছেন? না আপনি তুর্বন্পুত্র একবীর দাসীর উদ্ধারসাধনার্থে এই 

তীষণ সদরে নিজ বহুমূল্য জীবন উৎমর্গ করিতে প্রপ্তত হইয়াছেন? আপনি 
যেই হউন, আপনাকে নমস্কার। 

'বিশ্মিতচিত্তা একাবলীকে আঁমপরিচয় দান করিয়া একবীর *ঠাহার 

হস্তধারণ পুর্ববক কহিলেন, “রাজকুমারি | আমিই তুর্বনুপুত্ একবীর। তুমি 

আমার জন্য লানায়িত হইয়াছিধে। আমার গন্তই তোমার এই বন্দী অবস্থা; 

তোমার সখী মুখে সর্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই দ্খে কালকেতুর বধষাধন 

পূর্বক আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি) 'এক্ষণে সর্বতোভাবে তুমি আমার। 

একবীরের এতাদৃশ পরিচয় অবণ করিনা! একাবলী কিযৎক্ষণ তাহার 

ুর্চন্মর সবৃশ বুখমগুর্লের প্রতি ৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, তুমিই কি 

সেই (ঘাটকীরূপিনী লক্ষমীর্েবীর গর্ভজাত ু্বসুপূত্র, তুমিই কি আমার ব্বদয়- 
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রঞ্জন? তুমিই কি আমার জীবনাক্কাশের শুকতার!? তোমার এই কমনীয় 
কয় ও ছুলুজীবন মৎসুদ্রশী সামান্ত। নারীর জন্য বিসর্জন দিতে উদ/ত 
হইয়াছিলে? নাথ | আমি কি বলিয়া আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? 
ঠোমাকে দর্শন করিবার জন্তই এতাবং জীবন ' ধারণ করিয়া আছি, নতুবা 
যে দিবন ছুর্জয় কাঁলকেতু শামাকে হরণ করিয়া আনিল সেই দ্বিবসই 
জীবন বিসর্জন করিতাম। নাথ ! তোমার জন্তই এ দেহ রাখিয়াছি, এক্ষণে" 
তোমার পদে ইহা উৎসর্গ করিয়। কৃতজ ত। প্রকাশ,.করিতেছি।' ,এই বিয়া 
একাবলী ভাহার চরণে নিপতিত হইলেন । 

যশোবতী একবীরকে শমিব্যবহারে লইয়া একাবলীর গৃহদ্বারে উপনীত 
হইয়াই, কালকেতুর ভীষণ মুগ্তি দর্শন করিলেন অনন্তর একবীরকে নিফোধিত 

অসিহস্তে বেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়1 ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে কালকেতু নিহত হইয়াছে ও সখি একাবলী হতজ্ঞান! 

সংবাদ পাইয়া দ্রুতপর্দে আগমনপূর্বক উভয়কে একত্র দেখিয়! কহিলেন 

“এই যে রাজ। মহাশয় এইথানেই । গরশমণি যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে 
তদ্রুপ আমার সখি দেখিতেছি অ'পনাকে আকর্ষণ করিয়। নিজের নিকটে 
আনিয়াছে।” ঃ 

একবীর। যশোবতী তুমি এতক্ষণ কোথায় ছলে? তুমি বোধ হয় 

আমাকে দৈত্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃভ দেখিয়। ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে। 
ছুরাচার দৈত্য তোমার সথিকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহার সমুদিত 
প্রতিফল প্রধান করিমা তোমার সংজ্ঞাহীন সথির, চেতন| সম্পাদন করি- 

লাম, এক্ষণে তোমাদের উভয়কে একত্র দেখিয়। মণিকাঞ্চণে জড়িত হইলে 
যে কি শোভা হয় তদ্র্শনে চুর সার্থকতা সম্পন্ন করি। ৃ্ 

ঘশো। মহারাজ! আর ভন্িতায় প্রয়োজন নাই। আপনি আমা- 
দের সণিকে উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং ন্যায়ান্ুসারে সখি আপনার । 
তাহার উপর সখি আপনাকে দেখিয়,ই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এক্ষণে চলুন 
ধত্যবাজপুরীতে গমন পূর্বক আপনার সহিত বিবাহ দিয় মণিকাঞ্চনের 

সংযোগ করিয়া দ্িবে। | 
একবার। যশোবতি ! একপ্রকার মণিতে মাঞ্চনের তদৃশ পোত| হয় 

না। বিভিন্ন মণি নংযোৌগেই তাহার শোতার অধিকতর বিকাশ পাইয়া 
প্বাকে। 
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য়াজার ইদূশ ভোষামোদজনক বাক্য, শ্রবণ করিয়। যশোবতী লজ্জাবনত- 

মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন তদদর্শনে একাবলা নষৎ হাস্য করি 

তাহাকে সন্বে(ধনপূর্বক কহিলেন, “সখি। একধাঝ্ায় কখন পৃথক ফল 

সম্ভবে না।. রাজামহাশয় যে কেবল আমাকেই উদ্ধার করিলেন তাহ! নহে, 

তোমারও উদ্ধার উহার দ্বারা সম্পন্ন, হইয়াছে; সুতরাং আমাদের 'উভয়ের 

৪উপরে সমান অধিকার 

একাবলীর ইদৃশ নহা1তবতার “প্রকাশ পাইয়া! বশোবতী নিন সন্ত 

হইলেন। 'তখন তিনি একবাঁরকে সম্বোধন করিয়৷ কহিলেন “রাজা মহাশয়, 

চলুন আমরা রত্যরাজপুরীতে গমন্ করি। পিতামাতা সকলেই আমাদের 
জন্য দুঃথে শোকে ও উৎকণায় আ্রি়মাণ হইয়। আছে। আমাদের দর্শন পাইলে 

তবে তাহাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইবে। 

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ্র। 

রত্যরাজপুরীতে সব্বর্বব্রই হাহাকার। রাণী ও অন্তঃপুরচারিবর্গ রাজ- 

কুমারীর শোকে অনবরত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে । প্রজাবর্গ সকপ্পেই 

রাজার শোকে অভিভূত । ক্ষাজ্যমধ্যে ফোথাও আর আনন্দধ্বনি অথব! 

উৎসব নাই। মন্ত্রী ও মুন্ত্রপররীও প্রাণপ্রিয়তমা কন্তা যশোবতীর শোকে 

আকুল। পারিষদবর্গ ও কর্মচারিগণ দ্বারা তাহারা যথাসাধ্য রাজকুমারী 

যশোবতী ও কালকেতুর অনুদন্ধনন* লইতৈছেন কিন্তু কৃতকার্ধ: হয়েন নাই। 

পর্বতের অঙ্গ বাহিয়া যেমন অনবরত ন্থু্যকিরণত্রব তুহিসপাত হইতে 

থাকে তদ্র রাকুমারী শোকে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার ছুনয়ন দিয়! অক্র- 

বর্ষণ হইতেছে। সভ্/মঞ্জলী নফলেই। গাছে নির্বাক। মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ 

রাজলৌকে ম্রিয়মাণ। ৫ 
কিয়ৎক্ষণ সকলে* নীরবে অবস্থানপুর্ববক ক্রদনহেতু চক্ষু পারা সকলের 

প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়! রাজা কহিলেন, ""মঙ্ত্িবর। 

কিহইল বল দেখি? একাবলীর কি'কোন সংবাদ পাইলে না? রাণীত 

কাদিয়! আকুল। কতকষ্টে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দম্পাদনপুর্ববক একটী মাত্র কন্ত। 

পাইয়াছিলাম, বিধা্ত৷ তাহাতেও গ্রতিকুলাচরুণ করিলেন। রাণীর হাহাকার 

শবে আর আমার অন্তঃপুর অভিমুখে যাইবার ইচ্ছ। নাই। 

'রত্মরা মুখে .কাতরবচন, শ্রবণগোচর করিয়া ছুংখিত মন্তরিগ্রবর উত্তর 
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করিলেন, “মহারাজ! আমরা চতুর্দিকে জোকপ্রেরণ করিয়া! বন, নগর, 

গিরি, দরী সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও একাবলী ব1 কাল্- 

কেতুর সন্ধান পাইলাম না । আমর কন্তা যশোব্তী বা কোথায় গমন 

করিল তাহারও কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতৈ পারিলাম না। মহারাজ! 

আপনার; যেমন একমাত্র কন্জাশোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, আমাদের 

অবস্থাও তদনুরূপ। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও হখন কিছু করিতে পারিলাম- 

না, তখন এবিষয়ের নির্ণয় £ মনষ্যের অসাধ্য। 

রাজা । মন্ত্রিবর ! কথায় বলে দশে মিলে করি রা, হারি গতি নাই 

লাজ।, আমার এ দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ একবীরকে অবগত করান উচিত 
ছিল ৮ 

মনত্িবর শুনিয়া! উত্তর করিলেন, “মহারাজ! আমরা রাজা একবীরের 
অনুসন্ধান লইয়াছিলাম। তিনি পুরীতে নাই। কয়েক ছ্বিস পূর্বে তিনি 

মুগয়ায় গমন করিয়াছেন। 'মনে ভাবিলাম বনমধ্য দরিয়া পলায়নকালে 

কালকেতুকে তিনি দেবিয়া! থাকিতে, পারেন এজন্য সমস্ত বনভূমি অন্বেষণ 

করিয়াও তাহার দর্শনলাত ঘটে নাই 
সভামধ্যে অবস্থানপূর্ববক রাড মন্ত্রী ও গারিষদশহ এইরূপ কথোপকথন 

করিতেছেন এমন সময়ে অদুরে রথস্থাপনপূর্কক তিনজনকে অবতরণ 
করিতে দেখিয়। রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “মন্ত্রিবর ! পরমেশ্বর 

বোধ হয় আশার প্রতি কুপা বিতরণপূর্ববক আমাদিগকে সংবাদদানার্৫থ এই 

তিন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার] রথাবতরণপুর্বক এই দিকেই 
আগমন করিতেছেন বলিয়! বোধ হইতেছে। 

মন্ত্রিবর সেই দিকে নিরীক্ষণ কর্িয়াই একবীর, রাজকুমারী ও যশো- 

বতীঁক চিনিতে পারিয়া হর্যোৎফুন্লনেত্রে কহিয়া উঠিলেন, «মহারাজ 

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। যে তিন ব্যক্তি রথাবতরণপূর্বক এই দিকে আগ- 

মন করিতেছে তাহাদিগের মধ একজন পুরুষ ও ছুই জন নারী। পুরুষটি 
আবু কেহ নয়, ন্বয়ং রাজ! একবীর ও নারী ছুই জনের মধ্যে একজন বাঁজ- 

কুমারী ও অপরটী আমারই কণ্ঠ! যশোবতী। একবীর দক্ষিণ হস্তে বাজ- 

কুমারীর ও বামহস্তে যশোবতীর হস্তধারণ পূর্বক আগমন করিতেছেন। 
রাজা মন্ত্রিমুখে অমৃতবিন্ুনিষ)নিনী বচনলহরী শ্রবণগোচর করিয়। আননে 

উদ্মততবৎ হইয়। কহিতে'লাগিলেন “আজি কি আনন্দের দ্রিন! আমার পক্ষে 
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আনন্দের দিন, রাণীর পক্ষে আনন্দের দিন, একাবলী & যশোবতীঁর পঙ্ষে' 

আনন্দের দিন। আমার একাবলী যাহার জন্য, লালারিত হইয়াছিল সেই 
রাজশাঞ্'ল এক বীরকে প্রাপ্ত হুইয়৷ কেমন মনের আনন্দে আগর্মম করিতেছে। 

কেহ শীত অন্তঃপুরে গমনু 'করিয়। ধরাশারিনী বরাণীকে এই গুভসংবাদ 

প্রদান কর। আর মন্ত্রবর নগরমধ্যে ঘোষ্ণ1 করিয়া! দিন যে অদ্য হইতে 
এই শুভ ঘটন! উপলক্ষে সষ্তিবানিশি সমস্ত কাঁধ বন্ধ থাক্রিবে। নাগরিক- 

গণকে বলিয়া দ্বিবেন যেন তাহারা প্রতি গৃহচড়ে পতাক উড্ভীন করে 

এবং রাত্রিপ্রারস্তে দীপাটলাক দান, করে। মন্ত্রিবর ! চন্রস্থর্য্ের আকর্ষণে 

যেমন সাগরের জল উদ্বেল হইয়া উঠে" একবীরু ও একাবলীদর্শনে আমার 

হৃদয়ের আনন্দও তদ্রপ হইয়াছে । পর্ববতদুহিতা নদী যেমন সাগরসুন্মিলন- 

আঁশে গমনকালে গিরিক্ুক রুদ্ধগতি হইলেও তাহাকে পরিক্রমণপূর্ববক 
সাগরে সঙ্গত হয়, রার্জদুহিতা এগ্চাবলীও তদ্রপ কালকেতু দ্বারা অপহ্ৃতা 

হইলেও একবীর্রে সঙ্গতা হইয়াছে । আমি' একবীরের সহিত একাবলী ও 
যশোবতীর 'পরিণঞ্নকাধ্য সম্পাদন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব। 

মন্ত্রী। মহারাশ্দ ! ভাল বিবেচন| ক্রিয়াছেন। একাবঙ্গী ও যশোবতী 
যেন একবৃন্তে ছুই ফুল,* তাহা, উভয়কেই *একবীবের করে সমর্পণ করিলে 
উহার! চিরকালই তাহাই থাকিবে 1” 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে রভ্যরাজপ্রেরিত পারিষদ কর্তৃক 

প্রত্যুৎ্গত হুইয়। একাবলী ও যশোঁবতী সমভিব্যাহারে একবীর সভামধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। রাজ গান্তবাখান পুর্ধক “এ বাব! এস” বলিয়! 

একবীরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং একাবলী ও ঘশোবতীর মস্তকা ঘ্রাণ করিয়। 

কহিলেন, “যাও মা তোমরা অস্তঃপুরে যাও সেধানে তোমাদের যাতা বৎস- 

হারা গাভীর ন্তায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন*ক(বুতেছেন।” 

একাবলী ও যশে।বতী অস্তঃপুরমধ্যে গমন করিলে রভ্যরাজ একবীরকে 

সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, “আবামার অদ্য জীবন সার্থক হইল। 

পারিষদগণ ! তোমর। সকলে মিলিয়া মহারাজ 'একবীরের জয় ঘোৰণ। কর ।” 

পারিবদবর্গ রাঁজাজ্ঞা মত “জয়: মহারাঁঙী একবীরের জয় 1” রবে বিজয় 
ঘোষণ! করিলে, সেই শব্দ শ্রবণ পুর্বক সভাবহির্ভাগে সমবেত জন্মওলী 

সমস্বরে বলিয়। উঠিল, “য় মহারাজ একবীরের ছয়।ঃ 

অসস্তর মহারাজ বভ্য শুতদিনে একবীরের সহিত একাবলী ও যশোবতীর 
৪8 
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পরিণয়কাধ্য সম্পাদন করিলেন। একবীর অশ্বিনীগর্ভসৃত বলিয়। তাহার 
বং্শাবলী অতঃপর হৈহয় নামে খ্যাতি পভ করে। এই হৈহয় বংশে কা 
বার্ধ্যাজ্জুন প্রভৃতি মহাতেজ। বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই বংশকে উজ্জ্বল 

করিয়াছিলেন। 
শ্রভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

না, | | 

রুশসাম্রাজ্যে যুগান্তর। 
যুদ্ধকোলাহলের মধ্যেই ভগবদগীতার অমৃতময়ীবাণী মানবজাতি শুনিতে 

পাইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ যদি বৃহত্তর কুরুক্ষেত্র হয় তাহা হইলে" মহ্ত্বর 

ভগবদগীত। শুনিবার আশা করণ অন্যায় হইবে না। "সমরকোলাহলের 
বিভীষিকার মধো.ইউরোপে যে সমস্ত ভাল কধ] উঠিয়া ও ভাল চেষ্ট। 
হইতেছে তাহার সংবাদ রাখা আমাদৈর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ; ধাহারা 

সাহিত্যের দ্বারা! দেশের সেবা করিতেছেন তাহার এই পথটি বিস্বৃত 

হইবেন না। 

এই মহাবুদ্ধের ফলে' রুশিয়া দ্রেশে সুরাপান নিবারণের চেষ্ট৷ যেরূপ 

সাফল্যলাত করিয়াছে তাহ আলে্!চনা করিলে বিশ্মিত ও আনন্দিত হইতে 

হয়। স্ুরাপান নিবারণের চেষ্টা রুষিয়াদেশে ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ত 
হইয়াছে তাহ ঠিক বগা! যায় না। এই চে প্রতীচজগতের অন্ঠান্ত দেশের 

স্তায় হুইভাগে বিভক্ত--এক সম্পূর্ণরূপে স্থরাপান নিবারণ কর! আর অপরি- 
মিত স্ুরাপান নিবারণ করা।। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে অর্থাৎ 

১৮৫৪ থুষ্টান্ের পরে এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। প্রথম 

যখন আরম্ত হয় তখন সম্পূর্ণরূপে সুরাপান নিবারণ করার চেষ্টা হয় নাই। 

অপরিমিত স্থরাপান যাহাতে নিবারিতঠ হয় সে জন্য চেষ্টা! হইয়াছিল। বর্তমান 

মহাযুদ্ধ আরন্ত হওয়ার পর সুরাপান নিবারণের যে চেষ্টা! রুশিয়াদেশে 

বিশেষ উদ্যমের সহিত আরম্ত হইয়াছে তাহার উদ্দেন্ত মদ্যের ব্যবহার একে- 

বারে বন্ধ করিবার জন্ত। মদ্য অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ, এই মত প্রতিষ্ঠ! 

করার জন্তই বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রারস্ত হইতে রুশিয়! দেশে বিশেষ চেষ্টা 

আবম্ত হইয়াছে। : 
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স্থরাপান-নিবারণের চেষ্টা রুশিয়ানদশে প্রথম যখন আবস্ত হয় তখনু 
গবর্ণমেপ্ট এই চেষ্টায় কতদুপ্ন সাহায্য করিয়াছি[লন তাহাও ঠিক বলাশ্ায় 
ন1।* গ্ীবর্ণমেন্ট প্রজালাধারণের মধ্যে অপরিমিত সুরাপান নিবারণের জন্তয 

মদ্যের ব্যবসায়ের" একটেন্টি়। *লইয়াছিলেন। গবর্ণমেপ্ট অবস্ত সহন্দেন্ত- 

প্রণোদিত হইয়াই,এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্ত ইহাতে, কোনরপ স্থফল 

ফলে নাই। প্মপরিমিত গুরাপান নিবারণের, জন্ত মদ্য-ব্যবসায়ের এক- 

চেটিয়া গ্রহণ ছাড়া। গবর্ণুমেপ্ট ষে অশ্ঠরূপ চেষ্টা করেন নাই, 'তাঁহ] নহে। 

গবর্ণমেপ্টের নিকট অন্ত উপাস্নেও এই হিতকরা চেষ্টা সাহায্য পাইয়াছিল। 

সুরাপানের অনিষ্টকারীতা! সম্বন্ধে 'তথ্যান্ুসন্ধানকল্পে চিকিৎসাবিদ্যাবিৎ 
পঞ্ডিতগণকে গবর্ণমেপ্ট' নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্ুরাপাঁন নিবারণ* চেষ্টায় 
গবর্ণমেন্টের সহান্ৃভূতি ছিল এবং এই সহানুভূতির ফলে বাল্টিক সাগর 
হইতে প্রশান্ত ফহাসাগর, শ্বেতসাগর হইতে ককাসণ্ পর্য্যস্ত সমগ্র রুশ- 

সাম্রাজ্যে অনেকণুলি সুরাপাননিবারণী সতা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

সামাঞ্জিক দোঁষ ও পাপ ছুর করিবার জন্য পৃথিবীর যেখানেই যে চেষ্টা 
হয় তাহাতে দেখিছ্তে পাওয়। যায় ষে জীলোকদিগের চেষ্টার উপরেই তাহার 
সাফল্য অধিক পরিমাণ নিউর করে। * ক্ুশিয়া দেশেও ঠিক তাহাই 
হইয়াছে। স্ত্রীলোকের৷ প্রাণপণে প্রথম হইতে এই হিতকরী চেষ্টায় যোগদান 
করিয়াছেন। কাধ্যটি যে কত কাঠন,, রুশিয়াদেশে সুরাপান নিবারণ যে 
কত হছুরূহ কার্ধ্য তাহ1 আমাদের দেশের লোক ধাব্রণাই করিতে পারিবে ন1। 
টেলিসব, (1, 1). 1:০)619179৬ ) নামক এই চেষ্টার একজন নেতা 

অপরিমিত স্ুরাপান রুশিয়াদেশে কত প্রবল এবং সুরাপানের দ্বার দেশের 

কি'পরিমাণ সর্বনাশ হইতেছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বিবরণ 
হইতে জানিতে পারা যায় যে রুশিয়াদেশে পীচবৎসরের অপেক্ষা! কমণ্বয়স, 

এ প্রকারের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ শিশু প্রতিবংসর মাতৃস্তন্ের »অভাবে সৃত্যুযুখে 
পতিত হয়। দশলক্ষের অধিক শ্রমজী বি প্রচ্চিবংদর অপরিণত বয়সে মদ 
খাইয়। সাধারণ মদের আড ভার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানের 

জন্য ব্যাধিগ্রস্ত লক্ষ জাক্ষ রোগী প্রতিবৎস'র হাসপাতালে চিকিংসিত হয়। 

প্রায় সাতাশ হাজার পাঁচশত লোক যাহ।র! 'মদ খাইয়া! পাগল হইকব! 
গিয়াছে, তাহার। পাগলাঁগারদে স্থানাভাবের জন্ত দেশের মধ্যে পথে পথে 

বুরিয়। বেড়ায়।  বহুলক্ষ স্ত্রীলোক নুরাপানের, জন্ত হয় বেশ্তাবত্তি করে 
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'নতুবা নিত্য নিগৃহীত হয় । মদ খাইয়া অন্তার় করিয়াছে, এ প্রকারের 
আলক্ষ লোক বৎসর বসব কারাগারে আবদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া কত লক্ষ 

মাতাল দেশের মধ্যে নিজেদের উদাহরণ ও সংসর্গের দ্বার! অন্যান্য লোকের 

দৈহিক ও নৈতিক সর্বনাশ করিতেছে তাহ! গণিয়। বল। যায় না। হাজার 

হাজার লোক মদের আডডয় বাবসায় করে, ইহাদের কুহক্ষে পড়িয়া বু লক্ষ 
নিরীহ কৃষক সব্বস্বাস্ত হইয়া পরিণামে পথের 1তখারী হয়ঃ রুশিয়াদেশের 

অতিভীষণ শীত কিছুর্দিন ভোগ করিয়1-অকালে অশেষ যাতনা পাইয়া যম- 

রাজ্যে প্রস্থান করে। এই গেল রুশিয়াদেশের মোটামুটি অবস্থা, সুতরাং 
বাহার! স্থরাপান নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তীাহার। যেকি প্রকার 
কঠিন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহ! সহজেই অনুমেয় । এই কাধ্য বে কি 
প্রকারে সফল হইত তাহ! ধারণ। করাই যায় না। মহাযুদ্ধের পৃর্বেবে যে 
কার্ধয অসন্তব বলিয়া মনে হইত এই মহাযুদ্ধের দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়াছে। 

১৯১৪ খ্ৃষ্টাে দেশের প্রায় অধিকাংশ লোক স্ষেক্গপ্রবৃত্ব হইয়া এই 
স্থরাপান-নিবারণী চেষ্টার এতদূর বদ্ধ-পরিকর হইয়া পড়ি,লন, তাহার] এই 
চেষ্টা যাহাতে ফঙ্গবতী হয় সে জন্ত এতদূর আগ্রহান্বিত হইলেন যে গবর্ণমেণ 
আর চুপ করিয়। থাকিতে পারিলেন না, গতর্ণমেপ্ট এমন সব বিধিব্যবস্থ 

করিলেন যে ১৯১৩ খুষ্টুবে সেরূপ প্রস্তাব কেহ উত্থাপন করিলে অসন্ত 

বলিয়া লোকে তাহ! হাসিয়। উড়াইয়া দিত। গুড-ফ্রাইডের পরের সপ্ত' 

রুশিয়। ও অন্যান্য গ্রীানের দেশে উৎসব হইয়! থাকে । এই সপ্তাহের ৩ ৭খ 

তিন দিন রুশিয়াদেশের শ্রমজীবি খুষ্টানগৃণের যে স্বরাপান-নিবারণী সভা 
তাহার সমগ্র দেশব্যাপী এক মহোৎসব হয়। রুশরাজ্যের রাজধ'নী পেক্রোগাড 

নগরে ইহার আঁধবেশন হইয়াছিল। এই সভ1 হইতে গবর্ণমেন্টের নিকট 

যে "দরখাস্ত কর। হয়, সেই দরখান্তের প্রার্থনা অনুসারে গবর্ণমেন্ট ৬ই): ৭ই ও 
৮ই এপ্রিল এই তিনদিন যাবতীয় সরকারী মদের দোকান বন্ধ রাখেন, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্দ খান্বাদ্%। হোটেলগুলি (1২9508.0181)05 ) 

এবং যাবতীয় সাধাবণ মদের আড্ড! (1১013110 1101050১ ) এই তিন দিন 

বন্ধ ছিল। পূর্বে এই সমস্ত স্থান কেরল একদিন মাত্র বন্ধ থাকিত। এই 

তিনদিনের :মহোৎসবে অন্কে স্থানে উপাসনা, বক্তৃতা, শোভাযার। ও 

যাহার আদৌ সুরাপান করে না এই প্রকারের গায়ক ও. বার্দকগণের 
সাহায্যে নানারূপ গীতবাদে্যের ব্যবস্থা হইপ্নাছিল। পাঁচদিন কাল এই 
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1হৌৎসব চলিয়াছিল; এই পাঁচদিনের মধ্যে পঁচাত্তর হাজার লোক স্ুরাপান- 

নবারণী চেষ্টার সেবক হইবুর জন্ত “সৈবকদিগের চিহ (75076) 

হণ করেশ এই পীচছিনে রাজধানী পেট্রোগাড. ধ্যিতীত ন্তান্য স্থানেও 

এই প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, এবং" মফঃম্বলে আরও দশলক্ষ লোক 

মত্যন্ত উল্লাসের সম্তিত এই চেষ্টার, সেবক- শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিহৃগ্রহণঞ্করে। 
মঞ্ানগরে অনেক পুস্তিকা কিতরণ হয়। লিবৌ-রম্ণি নামক ক্রশ-সাম্রাজ্যে 
এক রেল-কোম্পানি আছে এই কোর্পানি এই কাঁয়দিন হরাপান: -নিবারণী 

চেষ্টার সেবক্শগণকে তাহান্দর' রেলের '্একপ্রার্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত 
পৃথক গাড়ীতে করিয়া লইয়! যান এ্রবং স্থাষ্ছন স্থানে তাহাদের বক্তৃত1 ম্যার্তিকৃ- 

লঠন আদির সাহায্য যাহাতে“হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। 
এই গেল এপ্রিল মাসের কথা। কয়েকদিনের উৎসব ও উত্তেঞ্জনার 

দ্বারাই যে কাজ শ্রেষ*হইন্না গেল তাহ। নহে, মে মাসে নানাস্থানে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক বক্তৃত। ও প্রবন্ধপাঠাদির * ব্র্যবস্থা হইয়াছিল।” এই মে 
মাসে একদল পদঠতিক সৈষ্ত একবাক্যে তাহাদের »*সেনাগতির উপদেশে 

একবারে মদ্যপান পুরিত্যাগ করে। 

সেলিজার হ্রদের উগ্র অগ্তাস্কর নামক একটি নগর আছে। এই 

ননে স্থরাপান-নিবারণী এক ঈমার সজ্জিত হয়। সেই ষ্টিষঠরে একটি 

'্জিয়াম্ বা প্রদর্শনী করা হয়। স্ুরাপানের কি কুফল এবং স্ুরাপান 
'চরত্যাগের কি সুফল ইহ! দেখাইব$র জঁ্যই এই প্রদর্শনী করা, হইয়াছিল। 

গতবৎসর গ্রীক্মকালে এই জ্বাহাঁঙ্জ সেবকগণকে লইয়। সমগ্র হুদ ও সেলিজার-. 

তকা;" বমা, আবস্ত্রাকান, কাম গ্রঁভৃতি নদনদী পর্যটনের জন্য বাহির হয়। 

আটাশটি বড় সহর, ছেয়াত্টি ছোট সহর এবং ছু-হাজজার গ্রামে এই গ্রীযার 

উপস্থিত হইয়াছিল । হীমারে ডাক্তারণছিলু, বন্ত ছিল ও শ্ন্তান্ত অনেক লোক 

ছিল। ্রামারের উপরে বক্তৃতা হইত এই বক্তৃতায় ছুইশত লোক -বসিয়। 
শুনিতে পাইত। সহরে হ্রীমার লাগিক্টে হদের বা নদীর তছট এক সামিয়াঁন। 

টাঞ্গানো। হইত এবং প্রায় আটশত লোক লক্ভৃত শুনিত। মারের আগে 
একখানি ছোট মোটার-৫নীকা চলিত্ত। “গ্রামার পৌছিব!র পুর্ধেই তাহ! 
গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্তী গ্রামসমূহে কোন্ সময়ে স্টীমার 
আসিবে তাহার সংবাদ দ্রেত। 

'রুশুঁদেশের উত্তর-পূর্বাংশে ভায়াটুক। নামক এক প্রদেশ আছে। সেই 
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প্রদেশের ককুয়ে'চকা নামক একগ্রামে দুইশত কৃষক-ভূম্যাধিকারী ২৩ শে 
ও ২৪ শেজুন তারিখে সম্মিলিত হইয়| এক সত করেন। এই সভায় স্ুরা- 

পান-নিবারণের জন্য অনেক আলোচন। হয় । এই আলোচনার "ফলে সভ। 

কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি মন্তব্য গৃহীত হয়। (১) মদ প্রস্তুত কর! ও 
বিক্রয় কর। একেবারে বন্ধ হওয়া উচিত। (২) বেক্সাইনি করিয়। যাহার] 

মদ বেচিবে তাহাদের ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার জন্য “বর্ণমেপ্টকে আবে- 
দন কর] হউক। (৩) টাক] ধার দিবার জন্ত য্ত কোম্পানি আছে 
তাহাদের অন্গরোধ কর! হউক ষে যাহার) নদের ব্যবসায় করে তাহাদের ও 

তাহাদের পরিবারবর্গকে তাহার। যেন টাক ধার ন। দেন। বিদ্যালয়, 
সাধারণ পাঠাগার ও সন্মিলিত বিশ্রামভবন প্রতিষ্ঠিত কর হউক। 

আগষ্ট মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ এই উদ্যম আরও জোরের সহিত 
চলিতে থাকে । ভন্ নদীর উপর অবস্থিত রস্তও, নগরে একেবারে মদের 

কেনাবেচ। বন্ধ হইয়া যায়। ওয়াস'নগরে পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে সমস্ত 
যদ পোড়াইয়া দেওয়া! হয়। অগ্রিদ্দাহ নিবারণের জনঙ্গ ফায়ার-ব্রাইগেডের 
প্যন্ত সাহায্য লওয়া হইয়াছিল তল্নানগরের 'নাগরিক মন্ত্রণীলভার 
অধিকাংশ সত্য স্থায়ীরূপে মার দোকান বন্ধ করিয় দিবার জন্য মেয়রের 

নিকট দরখাস্ত করেন। কিয়েত, ও ব্ল্যাভিমির এই ছুই নগরে প্রাদেশিক 
ও মিউনিসিপ্যাল মমিতি-সমৃহ ভোজনাগারে যুদ্ধের সময় একেবারে মদ্যপান 
বন্ধ করিয়া! দিবার জন্য গবর্ণমে্টের শিকট দরখাস্ত করেন। ইভানভো- 

ভজ নিসেনেষ্ক নগরে মধ্য ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় সহরের অবস্থা একেবারে 

বদ্লাইয়। গেল। মাতাল এবং ভিক্ষুক আর পথে দেখিতে পাওয়৷ যায় না৷ 

জেলে কয়েদী নাই. মিউনিসিপ্যাল বিচারকদের একরূপ কাজ নাই বলিলেই 

হয়) যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যহ ওয়াস নগরে দিনে মসংখ্য চুপ্রি ও রাব্রিতে অনেক 

মারামারি হইত। এখন এক একদিন আদে৷ চুরি "বা মারামারি হয় ন]। 

পেট্রোগ্রাডে দোনক অপরাধ শতকর:£ ৭০ কমিয়। গিয়াছে । 

রুশিয়াসাআাজ্ স্ুরাপান-ন্বারণী চেষ্টার দ্বার! কাধ্যতঃ যাহ! হইয়াছে - 
তাহ। খুবই বিদ্ধ ও আনন্দের বিশ । কিন্তু ইহা ছাড়। আরও কয়েকটি বিষয় 

ভাবিবার আছে। ৃ 
প্রথমতঃ এই যে আন্দোশন ইহা। কেবল পদস্থ লা ধনীলোকের আন্দোলন 

নছে। সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল-সাধন ইহার উদ্দেম্ত নহে। পশ্চিম হইতে 



১২শ সাধ্যা।] গোপালচন্দ্র গোখলে।, ৬৩১, 

ুর্ববঃ উত্তর হইতে দক্ষিণ, স্থবিশাল রুশ-সাহ্রাজ্যের সকল দলের, সকল অব- 

স্থাবর ও সকল্ধর্্বের লোক একাযোগ হইয়! গবর্ণমেষ্টির সহিত স্বেচ্ছায় এই 
াধুচেষ্টায়*সন্মিলিত হইন্নাছে। ॥কাজেই গবর্ণমেপ্ট বেশ সফলতার সহিত 
এই লোকহিতকর ক্ন্যসাধন কুরিঃতছেন। দায়িত্ব কেবল গবর্ণমেপ্টের নহে 
সমস্ত জাতিই এই দ্বয়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ জঁনশ্রেণী 

শিক্ষিত সম্প্রদারঃ এইটুকু বুর্ঝয়াছে যে স্ুরাপান-নিবারণ কন্ধিতে পারিলে 

যে বীরত্ব প্রকাশ কৰু! হইবে ও দেশেক' ঘে মঙ্গলসাধন করা হুহবে, তৃরস্ক, 
আষ্রয়া-হাঙ্গেরী ও জান্্ানীর সমবেত ৈন্যদবলকে পরাস্ত কর। অপেক্ষাও 

তাহা বেশী। রুশরাজ্যের বহিঃশকু একেবারে, নির্মল করিতে হইলে 

দেশে সুবাপান নিবারণই "প্রথম সোপান। তৃতীয়তঃ জাতীয় জীবনে এক 

নবষুগ প্রবস্তিত হইয়াছে । অতীতের ছুরবস্থার শেষ হইয়াছে। * পূর্বের 
যে তাবে দি কাটিয়াছে শ্রথন সে ভাবে দিন যাপন পাপ। কুশদেশের 

ক্ুষকগণ বড় বিশ্বাস্টু-ও ভক্ত লোক। গ্রীষ্টান* সমাজে যে প্রবাদ আছে যে 
বীশুত্রীষ্ট আসিয়া একবার পৃথিবীতে স্বয়ং একহাঞ্জার বৎসর রাজত্ব করিবেন, 

রুশদেশের কৃষকগণ ত$হাতে বিশ্বাস করেএ ,এখন তাহার! বুঝিতে পারিয়াছে 

যে স্ুরাপান-নিবারণের এই ঠে*চেষ্ট ইহাই; শীত্ুধৃষ্টকে জগতে আনিবার 
চি 

একটি প্রধান উপায়। * 
(0175 2007781 101000612006 00921001015 01 15170212170 হইতে আমেরিক।র 

[05 0151150চ0 1২9815061 নামক পত্রিকা র*২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখাধয় পুনমুদ্রত 

অংশের ভাবানুবাদ )। 

«“গোপালচক্র 'গেনখলে 1% 
জন্ম ১৮৬৬ খুঃ-_মৃক্ট্যু ১৯১৫--১৯ শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১*--২৫ মিঃ। 

*সভাপতি মহাশয়,*্ভদ্রষ্হিল৷ ও বস্ধগণ-_ 

আপনারা শুনিয়াছেন যে মহামতি /গাপালকুঞ্* গোখলের মৃত্যু 
হইয়াছে। গত শুক্রবার রা্রি ১০২৫ মির্দিটের সময়, ভারতবর্ষ তাহার 
এই ক্ৃতীসম্তানকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে কোন ক্রযেইে রক্ষা করিতে পারি- 

লেন ন৷। 

* গিরিডিতে এই প্রবন্ধটি )ধক কর্তৃক পরিত হইবাছে। 



, ৬৩২ বারভূমি। [1৪ধ বর্ধ 

ব্রিটাশভারতে রাজকর্ত্চারী-নিয়োগের দৌষগুণ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য € 

গোখলে মহোদয়ের তন্িষয়ে গভীর গবেষণার জন্ত যখন আগাশী মার্চ গ্লাসে 
আমবা দিল্লীর লাট-কাউন্সিলের দ্রিকে উৎকগ্ঠার সহিত তাকাইয়া ছিলাম_ 
*ঠাৎ সেই সময় তাহার মৃত্যু আমাদের একটা বিশাণ বিপন্নজাতির সোত্ম্ব 

র্টির সন্পুখে--এক মহা বিভীষিকা ও -অন্ধকারের ছা॥া বিস্তার করিয্নাছে 

দেশের জনাণক্ষা, দক্ষিণ আক্রিকায় শ্তারতবাসীর লাঞ্ুনা ও রাজকর্খতী: 

নিয়োগের দোষগুণ অন্সন্ধান করিতে যাইয়া.সম্প্রতি কয়েক বৎসর হই 

তিনি যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম কবিতেছিলেন,_-তাহাতেই তাহার স্বাস্থ্য 

হইয়াছিল। ইউরোপের ভিচি (৬121 ) সহরের আবহাওয়! তাঁহাঁত 

পুনরায় কাধ্যক্ষম করিয়৷ দিয়াছিল আমর! এমন আশ্বাস পাইয়াছিলাম 

মার্চ মাসে তিনি দিল্লী কাউন্সিলে যোগ দিবেন এমন কথাও সংবাদপতে 

প্রকাশ হইয়াছিল্। কাজেই তাহার মৃত্যুর জন্য আমর) প্রস্তুত ছিলাম না 
ই আঘাত আাম'দের পক্ষে রোমরাজ্যের ভূমিকম্পেরই মত নিতাৎ 

নিশা আকন্মিক এবং ভরাবহ। ইটালির ভূমিকম্প অপেক্ষা: 

ভারতে গোথলের মৃত্যু জাতীসজীবনে অধিকতর সমন্তা ও জটিলতায় পুর্ণ 

আমি ইহ! কিছুমাত্র অতুযুক্তি মনে করি, না। সৈই প্রাচীনুগের রোম 
তারত আঞ্জ ছুইটী ভিন্নগ্রকৃতির ভূমিকম্প রা, বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হইয় 
কলরব করিয়! উঠিয়াছে। আমাদের এই শোকসভা? ভীত সন্ত্রস্ত এই সম“ 
জাতির তুমুল কোলাহলের মধ্যেই স্থান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে. - 

স্পর্দ1 করিতেছে । গোখলের মৃত্যু বজ্র তীক্ষতৎ'ত্বার। সহসা আমাদের জাতী 

চিত্রকে আঘাত করিয়াছে ইহ কেন স্বীকার করিবে? 

ইটালীর রাঙ্গপথ, দোকান, হাট, বাজার আজ সৌধশ্রেণীর স্তপীরুত 
তগীবশেষ দ্বারা সমাকীণ। রাজা অমাত্যগণসহ ভীত ও বিষগ্ন চিত্তে তাহ? 

দেখিয়। বেড়াইতেছেন--আষর] প্রথম কথ। সংবাদপত্রে জানিতেছি ও ছবিতে 

দেখিতেছি। পক্ষান্তরে ব্রিশাল. ভাঁরতবর্ধেও ভীতি, চঞ্চলতা, ক্ষোত 
ও নৈরাহ্ঠ জাতির চিত্তকে সংুদ্ধ করিয়। তুলিয়াছে। কণ্লিকাত! লাটভবনের 
সর্বোচ্চ শিখর হইতে দেশের রাজশক্তি তাড়াতাড়ি সসম্রমে তাহার 

নিশানটিকে অদ্ধেক গুটাইন্) লইলেন। দিল্লীতে বড়লাটের মন্ত্রীসভা মন্ত্রণা- 

গ্ুহে একত্রিত হইয়াই বলিলেন-_থাক্ কা নাই, গোখথলের মৃত্যু 
হইয়াছে । | 



১২শ সাধা।] গোগ্।লচনু গে!খলে। ৪5৩ 

দিল্লী, লাহোর, কলিকাতা, এলাহাবাদ  মান্দ্রাভ। বোদে রেসুপ- দক্ষিণ 

আফ্রিকা, ভুগুন একসঙ্গে যুগপৎ মর্নাদ করিয়ু। উঠিয়াছে।, গোখলে: 
এমনই একজন মানুষ ভিলেন, মার আমনা মাঁ্গ এমন একক্জন মানুক্ে 

মৃত্যুর অন্ধকাদের চিরদিনের জনা শারাইয়া ফেলিলাম। কেনন! মৃত্যু একবার 
ও করিলে তাহাতে কখনই ফিরা) দেখ না,। ৬ 

৯ তু দন, সত ক বহুত, আস্ত এ ৮১১১১ 
“কাল দেশের জন্য তহার নিদিষ্ট কর্তব্য কর্মে, উৎসাহের সহিতণ্ব্যাপূৃত 

লেন, কিন ক্রমে তাহার দহ'অবসন হইতে ত লাগিল এবং এই বিপুল কর্মীর 
স্ঈন্য, অবকাশহন্ডে মৃত্যু যখন ধীরে, অঠীসর হইতে লাগিল, তখন ক্লান্ত 

ঘারাগা বীর--তাহ। বুঝিতে পারঃলেন-_শ্চিনি লাটকাউন্সিলে তাহার আব্রন্ধ- 
,কাঁধ্য শেষ করিয়া যানে পারিলেন না-ভাবিয়া ক্ষোত প্রকাশ কষ্িলেন। 

তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারতের 'জন্য সেবা-মন্দিরে যুবকদিগের নিকট শৈব কথা 

£কি বলিবেন মনে করিয়া শযার চারিপাশে* দর্টিপাত করিলেন,-_ছূর্ভাগ্য 

"শাহারা কেহই তখন ছিল না'_তিনি %হথ করিলেন । মৃত্যুর আসন্ন অব- 

কাশ তখন তাহার চারিদিকে শীতল শ্যামল ছায়। বিস্তার করিয়াছে । জীবনের 

১তাঁপ নিভিয়। আসিতেছে! তিন শযষাপার্শে দঙায়মান বন্ধুদদের নিকট 

. হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ৯৫ মিনিট পরেই মৃত তাহাকে টানির। 

'লইল। 

সে রাত্রি কাটিয়। গেল। পরদিন 'বেলা দেড়টাব সময় গোখলের মৃত- 

. দেহকে শ্শানে লইয়! যাইবার জনা আঁয়োক্জন হইল। 

বাল গঙ্গ'ধর. তিলক সিণহাগাদ হইতে ছুটিয়া আসিলেন। মোসলেম 

গৌরব মহামান্য সাম আগ! খ'--মাঁরাঠী ব্রাহ্মণের মতদেহকে সম্মানের জন্য 

পুষ্পের মালা অর্ধ্য পাঠাইলেন। পে আসিলেন--ভাগারকার আমি- 
লেন, ফাগুন্ কলেজ ও অন্ঠান্য কলেজের সমস্ত অধ্যাপকগণ ,সম্তরমে আসিয়! 

দাড়াইলেন। সেবাসদনের মহিলাব। 'াসিলেন। স্কুলকলেজের ছাত্রের! 

-দ্লে দলে আসিয়া ভীড় করিল। স্কুল, কলে. গভর্ণমেণ্ট' ও মিউনিসিপ্যাল 

আফিস “দাকান হাট ও বাজার সকলেই *সন্্রমে কাজ বন্ধ করিলেন। 

কেননা গোঁখলের মৃতদেহ' শ্মশানে যাইতেছে, বিশসহম্্ নরনারী 

ভারতের এই - মহাকর্্ীর পবিত্র মৃতদেহছকে “মাথায় করিয়। রাস্তার জনতায় 

সংহত ও সংঘর্ধিত হইয়! হুইণ্টাম্পর ধীরে শবশানে উপস্থিত হইল-__ 
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ফ্রান্সে ও ভারতে দেশকাঁলের ব্যবধান ও জাতীয় জীবনের গুরুতর 

র্থক্য সত্বেও, যেন যনে হয় ১৭৯১ খীঃ মার্চের শেষদিনে" ফরাসীজ্খাতি 

1_বোকে কবর দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে ।' অগ্রিতে গোখলের দেহ 
টুক্মীভূত হইতে চলিল। জ্ঞানীশ্রে্ট জঁগাবকার--মংকষুব্জনত্তাকে গোঁধ- 

লের ত্যাগ, ও-স্বদেশপ্রেম ও.জীবনের ঘটনাবলী শোকণরস্বরে বুঝাইয়! দিতে 

লাগিলেন। « মারাঠীর দীগ্ু-প্রতিভা, মুর্তিমান -তেজ তিলক মহোদয়-_গোধ- 

লের মৃতদেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বজ্ররনে ঘোষণা করিলেন 

ভারতবর্ষ এব মত কে?” 

এমনি করিয়া! গোখলের দেহ পুন্সহরের প্রান্তদেশে চিতার আগুনে 
জর্লিতে জলিতে তন্রীভূত হইয়া গেল। বিশ সহস্র নবনারী চোখের, জলে 
সেই চিতাগ্নি নিভাইয়। দিয় ধীরে গৃহে ফিরিল; পুনা হইতে সেই 

শ্ররণীয় শ্বশানের একফুষ্টি তন্মাবশেষ আজ হিন্দুর প্রয়াগতীর্থে পবিভ্র ক্রিবেণী- 

'সঙ্গমে মহাসমারে|হের সহিত বিসঙ্ঞন দেওয়া হইন্ডেছে। ইহাও আমরা 

'জানি। + রঃ 

ব্রিবেণীসঙ্গমে সেই পবিত্র ভন্ম বিসর্জন দিয়া, রিন্ ও নিঃত হইয়া! সত্যই 

'কি আমর গৃহে ফিরিয়াছি ?% ভারতবারার ছিগুসমদ্রে গোখলের চিতার 

'অনল কি মুহূর্তের ক্ম্ত জলিয়। উঠিয়া! নিভিনা গেল? ব্রিবেণীর গল্গা 

যমুনা! কি নিঃশেষে সেই ভশ্মকে তাহার আোতে ডুবাইয়া ভাসাইয়। লইয়া 

গেল।-_ 

না, তাহ1 কি রুরিয়। সম্ভব ! জাতী যুজীবঘে কোনদেশে কখনই তাহার 

নেতা ও গুরুকে এমনি করিয়া পুড়াইয়া, ডুবাইয়া, ভাসাইয়! দিতে পারে 

না। গোখলের মধো নর যাহা তাহ! অবশ্ঠই পুড়িয় গিয়াছে বা যাইবে-- 

বিস্ত অবিনশ্বর যাহা তাহাকে বর্তমান ভারতের ইতিহাস অক্ষয় গৌরবে 

অমরত্ব দান করিবে । এ বিশ্বাস আমার্দের আছে। 

লর্ড হাডিং গত মঙ্গলবার কাঙ্ন্সিল সভায় গোখলে সম্বন্ধে যাহা বলিয়া- 

ছেন শুধু তারি উপর নির্ভর" করিযা আমর! বলিতে গারি-_ষে ব্রিটাশ' 
ভারতের অন্ততঃ রাঙ্গনীতিক্ষেত্রে গোথলে নিঃসন্দেহে সেই এ্রতিহাসিক কান্ঠি 

ও অমবত দ্রাবী করিতে পারেন, যাহা মোগলভারতে আঁকবরের মৃন্তরী- 

সভার টোডরমল লাভ কবিয়া গিয়াছেন। 

ডাক্তার ভাগডারকার গোখলের চিতায় দঁড়াইয়াই, তাহার কর্ধময় 








